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فصل التوائم السيامية
ً

الملك سلمان أمام مجلس الشورى:
ما تتعرض له المملكة من تعديات متكررة لم تؤثر
على مسيرتها التنموية
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«كلية الهندسة» تنفذ مجسمات
لعظام باستخدام تقنية الطباعة
الثالثية األبعاد

ﺻﺤﻴﻔﺔ

خالل رعايته مؤتمر الشيخ العالمة عبدالرحمن السعدي

أمير القصيم :بالدنا هي بالد الدعوة منذ الدولة السعودية األولى
وحتى يومنا هذا
رعى صاحب الســمو امللكي األمــر الدكتور
فيصل بن مشعل بن ســعود بن عبد العزيز ،أمري
منطقة القصيم ،مؤتمر «الشيخ العالمة عبد الرحمن
الســعدي آثاره العلمية والدعويــة» ،الذي نظمته
الجامعة ،مُمثلــة بكلية العلــوم واآلداب بعنيزة،
بالتعاون مع كريس الشــيخ ابن عثيمني للدراسات
الرشعية ،عىل مدار يومــي األربعاء والخميس -23
1441/3/24هـ ،يف مقر املدينة الجامعية بعنيزة،
بهدف تســليط الضوء عىل تراث الشــيخ السعدي
وأوجه التجديد يف فكره وفقهه ،وذلك بحضور معايل
الرئيس العام لشؤون املسجد الحرام واملسجد النبوي
الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس،
ومعايل املستشــار بالديوان امللكي عضو هيئة كبار
العلماء الشــيخ الدكتور ســعد بن نارص الشثري،
وعدد من مدراء الجهات الحكومية باملنطقة.
تفاصيل :ص12-8

ﺗﺴﻌﺪ
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل إﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
News@qu.edu.sa
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للوقوف عن قرب على سير األعمال بالكليات بمختلف المحافظات

معالي مدير الجامعة يتفقد مجمع كليات البنات ببريدة وكلية العلوم
واآلداب باألسياح
تفقد معايل األستاذ الدكتور
عبد الرحمن بــن حمد الداود،
مديــر الجامعة ،يــوم اإلثنني
املوافــق 1441/3/21هـــ،
مجمــع كليات البنــات بربيدة
 قيد اإلنشــاء  ،-والذي يضمكليتــي الرتبيــة والتصاميم،
يرافقه ســعادة وكيل الجامعة
الدكتــور محمــد الســعوي
وأعضاء مجلــس الهيئة العليا
للمشــاريع بالجامعة ،للوقوف
عن قــرب عىل ســر األعمال
باملجمع.
ويتكون املجمــع من كلية
الرتبية التي تأتي بثالثة أدوار،
و 22قاعة دراسية و 40معمل
ومختــر ،و 10قاعات لورش
العمل ،إضافــة إىل مرسح من
مدرج كبري ملناســبات الكلية،
وكليــة التصاميــم التي تأتي
بثالثــة أدوار مــن  32قاعة

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺑﻴﺔ

3
22
40
10
أدوار

ﻗﺎﻋﺔ دراﺳﻴﺔ

ﻣﻌﻤﻞ وﻣﺨﺘﺒﺮ

ﻗﺎﻋﺎت ورش ﻋﻤﻞ

دراســية ،و 27معمل ومخترب،
و 28قاعة لورش العمل ،فضال
عن مرسح كبري يتســع لـ 565
طالبة.
كما شملت الجولة امليدانية
ملعايل مدير الجامعــة ،زيارة
مبنــى كلية العلــوم واآلداب
للبنــات بمحافظة األســياح،
حيث وقف معاليه عىل املرشوع
واطلع عىل سري األعمال بمبنى
الكلية الجديــد ،والذي يتكون
من  ١٠قاعات كبرية و ٢٢قاعة
متوسطة ،و ٤معامل للفيزياء،
ومعمــل للكيميــاء ،ومعملني
للحاســب اآليل ،ومعمــل لغة،
وعدد مــن املرافــق وقاعات
لألنشــطة ،وعقد معاليه خالل
الجولــة اجتماعً ــا مع مجلس
الهيئة العليا للمشــاريع بمقر
الكليــة ،ملناقشــة عــدد من
املوضوعات مع أعضاء املجلس.

الداود خالل الجولة يرافقه السعوي وأعضاء هيئة المشاريع

ﻛﻠﻴﺔ اﻟﺘﺼﺎﻣﻴﻢ
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ﻗﺎﻋﺔ دراﺳﻴﺔ

ﻣﻌﻤﻞ وﻣﺨﺘﺒﺮ

ﻗﺎﻋﺎت ورش ﻋﻤﻞ

السعوي خالل تفقد مرافق المشروع

جانب من مشروع مجمع الكليات
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أخبار الجامعة 03

اللقاء العلمي الثالث للغة العربية بالجامعة يناقش «األبحاث اللغوية
والمجتمع بين الشهود والغياب»
أقامــت الجامعــة ،مُمثلة
يف قســم اللغة العربية وآدابها
بكلية اللغة العربية والدراسات
االجتماعية ،يوم الثالثاء املوافق
1441/3/22هــــ ،اللقــاء
العلمي الثالث بعنوان "األبحاث
اللغوية واملجتمع بني الشــهود
والغياب" ،الذي قدمه األســتاذ
الدكتور عبدالله الربيدي أســتاذ
اإلدارة والســلوك التنظيمي يف
كلية االقتصــاد واإلدارة واملهتم
بشؤون اللغة والهوية ،والدكتور
عبدالعزيز املســعودي أســتاذ
اللسانيات يف القسم ،وأدار اللقاء
الدكتور معاذ الدخيّل رئيس قسم
اللغة العربية وآدابها.
بدأ اللقاء بمقدمة رحب فيها
رئيس القسم بالحارضين ،مبينًا
أهمية املوضوع الذي يناقشــه
اللقــاء ،ثم عــرض املحارضان
ّ
تخص
قضايا نظريــة وإجرائية
عالقة اللغــة باملجتمع ووضع
اللســانيات االجتماعية يف البالد
العربية ،مع تقديم إطاللة رسيعة
عىل بعض املشاغل الحديثة يف هذا
املجال.
وتضمن اللقــاء مداخلتني
األوىل كانت لألستاذ الدكتور عبد
الله الربيدي وعنوانها" :أبحاثنا
اللغوية ،نوابــض مجتمعية أم
فوائض ذهنية؟" ،حيث المست
هذه املداخلة املســارات الرئيسة
لألبحاث اللغوية ،لتمهّ د السبيل
لالشتباك مع سؤال أخر مفاده:

ملاذا ننخرط يف البحث اللغوي؟
لتعالج عربه مســألة العبور من
الفوائــض الذهنيــة (فوائض:
الــذات ،واملفهــوم ،واملنهج،
واللغة) إىل النوابض املجتمعية،
واختتمت املداخلة بمقرتح عميل
يقوم عــى تفعيل ممارســات
بحثية حديثة ناجعة ،من شأنها
الدفع بالبحــث اللغوي إىل آفاق
أرحب وأوسع.
وناقشــت املداخلة الثانية
"املشــهد اللغوي :موضوعات
ومقاربات" ،والسعي إىل تقديم
"املشــهد اللغوي" وهو مبحث
جديــد يف مجــال اللســانيات
االجتماعية ،موضوعه االستعمال
املكتوب للغة يف الفضاء العمومي،
متمثــا باألســاس يف مختلف
أصنــاف اللوحات اإلرشــادية
والدعائية والخاصة والرسمية،
و ّملا كان املشــهد اللغويّ مبحثا
تتقاطــع فيه مجــاالت وعلوم
مختلفة مثل السياسة والقانون
وعلوم اللغة واملجتمع واالقتصاد
والجغرافيــا وعلــم األجناس
تعــدّدت الدراســات البينيّــة
وتنوّ عت ســبل مقاربتها ،وأمام
كثرة الدراســات التي ظهرت يف
السنوات األخرية وتنوّ عها قدّمت
املداخلــة عرضــا رسيعا ألبرز
املوضوعات واملقاربات مدعومة
بتحليــل رسيــع لنمــاذج من
اللوحات املكونة ملشــاهد لغوية
متنوعة يف الزمان واملكان.

خالل اللقاء

عمادة التطوير والجودة تحتفل باليوم العالمي للجودة بإطالق حملة تحت شعار « 100عام من الجودة»
احتفلــت الجامعــة،
مُمثلــة بعمــادة التطويــر
والجودة ،الخميــس املوافق
1441/3/17هـــ ،باليوم
العاملي للجودة  ،2019والذي
جاء تحت شعار « 100عام من
الجودة» ،وذلك بإرشاف وكالة
الجامعة للتخطيط والتطوير
والجودة ،حيث قامت العمادة
بتوزيع أكثــر من ()10,000
مطويــة تعنى بنــر ثقافة
الجودة وكذلك نرش ما يتجاوز
عــن  20بنر إعالمــي يحمل
رســائل حول مفاهيم الجودة
العامة ،وتركز بشكل كامل عىل
ضبط عمليــات الجودة ونرش
ثقافــة الحقــوق والواجبات
بني منســوبي الجامعة ،وقد
شاركت الكليات يف القطاعني
الغربــي والجنوبــي يف هذه
املناسبة إليصال املواد اإلعالمية
ألكرب عدد من املستفيدين.

من جهتــه ،أوضح وكيل
الجامعة للتخطيط والتطوير
والجودة األستاذ الدكتور خالد
بانــي الحربــي ،أن الجامعة
تحتفل بهــذا اليوم من خالل
إطالق هذه الحملــة لتعزيز
مفاهيم الجودة وممارســاتها
عىل صعيــد الجامعة ،إضافة
إىل رفع الوعي يف ممارســات
الجــودة ،وتعزيــز مفهوم
وأهمية الجودة ،لدى منسوبي
الجامعة وطالبها ،مشريًا إىل أن
هذه الحملة تســعى للوصول
لألثر املنشــود ،مــن خالل
تعزيز الوعي بأهمية الجودة،
وإطالع املنسوبني عىل التوجه
االســراتيجي للجامعــة ،يف
مجاالت الجودة ،مما سينعكس
عــى إنجــازات الجامعــة
ومكانتهــا فيمــا حققته من
اعتمادات برامجية ومؤسسية
عىل صعيد الجودة.

وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة يتوسط منسوبي العمادة

 04أخبار الجامعة

العدد  27 | 101ربيع األول  24 | 1441نوفمبر 2019
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

أكثر من  2000رخصة قيادة للسيدات تمنحها «مدرسة جامعة القصيم
لتعليم القيادة» خالل  6أشهر
يف غضون ســتة أشهر ،منذ
افتتاح مدرســة جامعة القصيم
لتعليم القيــادة ،حصلت أكثر من
 2000ســيدة من بنــات منطقة
القصيم وما حولهــا عىل رخص
لقيادة الســيارات بعد اجتيازهن
لفــرات التدريــب واالختبارات
املقررة يف مدرسة الجامعة ،حيث
يتزايد اإلقبال عىل املدرسة من قبل
املتدربات مما دعا إدارة املدرسة إىل
تمديد فرتات الدوام عىل مدار الستة
أيام أســبوعيا من الساعة ٧:٣٠

صباحا ً وحتى الساعة  ٧:٣٠مساءً،
وذلك استجابة لألعداد الكبرية من
املتقدمــات الراغبات يف الحصول
ً
حرصا
عىل رخص القيادة ،وذلك
من إدارة املدرسة عىل التسهيل عىل
املتقدمات وتقليــل مدة االنتظار،
وتماشيا ً مع رســالة الجامعة يف
خدمة املجتمع.
وأفاد الدكتور ماجد بن فيض
العنزي املدير التنفيذي للمدرسة،
أن التقاريــر الدورية مبرشة ولله
الحمد ،فقد بلغ إجمايل ســاعات

التدريب خالل الفرتة املاضية بلغ
حوايل ( )٤٠،٥٠٠ساعة تدريبية،
حيث بلغت ساعات التدريب العميل
ما يقارب ( )٣٠،٠٠٠ســاعة تم
فيها التدريب عىل القيادة الفعلية
داخــل ميدان مصمــم خصيصا
للتدريب ،ويحاكــي أكثر من ٢١
مهارة مرورية ،ويستوعب أكثر من
 ٣٠ســيارة تدريب يف وقت واحد،
تتحرك داخله ســيارات التدريب
بشكل انســيابي وبطريقة آمنة
تُجنب مرتاديه الوقوع يف الحوادث

املرورية ،مشريًا إىل أن اإلحصائيات
– ولله الحمد – تفيد بعدم وقوع
حــوادث مروريــة أو إصابات
جسدية منذ افتتاح املدرسة.
وأكــد املديــر التنفيذي أن
املدرســة تعمل جاهدة ،بتوجيه
ودعم من معــايل مدير الجامعة،
عىل زيــادة الطاقة االســتيعابية
ومضاعفة األعداد خالل األشــهر
املاضية رغــم تحديات التوظيف،
مضيفا ً أن نشــاط التدريب عىل
القيادة للسيدات يعترب من األنشطة

الجديدة وتندر فيه األيدي العاملة
املدربــة ،مشــرًا إىل أنه لتخطي
هذا التحدي ،قامت إدارة املدرسة
بإنشــاء وحــدة تدريــب داخل
املدرســة من أجل تدريب وتأهيل
مدربات سعوديات ممن يرغبن يف
االنضمام إىل كيان املدرسة.
وأشار "العنزي" إىل أنه قد تم
تدريب وتأهيل أكثر من  ٧٠مدربة
سعودية التحقن باملدرسة مؤخراً،
مؤكدًا أن املدرسة ما زالت مستمرة
عىل نهجها يف توطني األيدي العاملة

لديها ،فجميع العاملون باملدرسة
ســعوديني ذوي كفــاءة عالية،
منوها ً أن نسبة من اجتزن فحص
املرور من املرة األوىل من املتقدمات
تفوق  ٪٨٦وهذه داللة عىل كفاءة
من يقمــن بتدريبهن ،حيث تويل
الجامعــة برعاية من معايل املدير
اهتمامًا كبــرًا لخدمة املجتمع يف
املنطقــة ،فالخدمات التي تقدمها
مدرســة القيادة هي أحد األمثلة
عىل دور الجامعة املساهم يف تقديم
الخدمات املجتمعية للمنطقة.

لجان متخصصة تعمل على تطويرها كرمز تاريخي ..واليونسكو تسجل أحد أحيائها في قائمة التراث العالمي

«الدرعية ..العاصمة الرمز» محاضرة علمية بكلية اللغة العربية والدراسات االجتماعية
أقامــت كليــة اللغــة العربية
والدراســات االجتماعية بالجامعة،
محارضة بعنوان «الدرعية ..العاصمة
الرمز» ،قدمها األستاذ الدكتور خليفة
بن عبد الرحمن املســعود ،أســتاذ
التاريخ الحديث بالجامعة ،وذلك يوم
األربعاء املوافــق 1441/3/16هـ،
بقاعــة املناقشــات العلمية األوىل يف
الكلية للبنني ،وقاعة املناقشات يف كلية
العلوم واآلداب بحي اإلسكان للبنات.
وتناولت املحــارضة يف ثناياها
تاريخ الدرعيــة أول عاصمة للدولة
الســعودية ،بداية من تسميتها بهذا
االسم نسبة إىل "ابن درع" الذي منح
لقريبه "مانع املريدي" مكانا ً ليسكن
فيه فــكان هذا املكان هو أســاس

الدرعية ،التي أصبحت فيما بعد ذات
قوة سياســية وتلعب دورا ً مهما ً يف
أحداث املنطقة منــذ تويل محمد بن
ســعود إمارتها عام 1139هجري،
نظ ًرا ملوقعها الهام يف وسط إقليم نجد
ويحدها شماال ً حريمالء وغربا ً وجنوبا ً
رضماء وجنوبا ً ورشقا ً الرياض.
ولفت "املســعود" إىل قرار امللك
ســعود – رحمه الله – بتعبيد طرق
الدرعية عىل حســابه الخاص ،كما
تطرق إىل مدينة الدرعية التي تشكل
رمزا ً وحالة خاصة مع خادم الحرمني
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز
– حفظه الله – والــذي أعطاها من
وقته وجهده وســخر لجــان كثرية
للعمل عىل تطويرهــا وجعلها رمزا ً

تاريخيا ً لألجيال القادمة ،مشــرًا إىل
أن هذا الجهد قــد نتج عنه أن قامت
منظمة اليونســكو بتســجيل حي
الطريف بالدرعيــة يف قائمة الرتاث
العاملي.
كما أشار "املسعود" إىل اعتماد
سمو ويل العهد األمري محمد بن سلمان
– حفظــه الله – مرشوعــا ً لتطوير
الدرعية سيبدأ عام 2020م ،كما نوه
أيضا إىل اهتمــام األمري الدكتور أمري
منطقة القصيم فيصل بن مشــعل
بالتاريخ الوطنــي والدرعية خاصة،
ولهذا أطلق مسمى الدرعية عىل أحد
القاعات يف مبنى اإلمارة األســبوع
املايض ،وكذلك طريــق املطار الذي
أصبح يسمى بطريق "الدرعية".

خالل المحاضرة
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بحضور سعادة وكيل الجامعة إدارة التجهيزات والمستودعات
عاما
تكرم الموظف «النويصر» نظير جهوده على مدى ً 30
كرمــت الجامعــة ،مُمثلة
بــاإلدارة اإلدارة العامــة
للتجهيــزات واملســتودعات،
املوظف نــارص بــن عبدالله
النويرص نظــر جهوده املميزة
يف خدمــة الجامعــة عىل مدى
 30عامً ــا ،وذلــك بحضــور
سعادة وكيل الجامعة الدكتور
محمد الســعوي ،وعــدد من
منســوبي الجامعــة واإلدارة،
وذلك يــوم الثالثــاء املوافق

د .فهد بن سليمان األحمد

1441/3/22هـــ ،بمقــر
اإلدارة.
وجاءت هذه االحتفالية ضمن
اهتمامات الجامعة بمنسوبيها،
ســواء من كان منهم عىل رأس
العمــل أو املتقاعدين ،حيث تم
تقديم الهدايا التذكارية للنويرص
من اإلدارة وزمالئه ،وذلك تقدي ًرا
ملجهوداته الكبــرة ،ونظري ما
قدمه من خدمات للجامعة خالل
مسريته طوال فرتة عمله.

مواصل
السعوي أثناء تكريم النويصر

افتتحه سعادة وكيل الجامعة للشؤون التعليمية

الجامعة تتفاعل مع اليوم العالمي لألشعة من خالل
معرض توعوي
أقامت الجامعة ،مُمثلة بقســم
تقنيات األشعة يف كلية العلوم الطبية
التطبيقيــة ،بالتعاون مــع عمادة
خدمة املجتمع ،يــوم الثالثاء املوافق
ً
معرضا توعويًا،
1441/3/15هـــ،
بالتزامــن مع اليوم العاملي لألشــعة
 ،٢٠١٩وذلــك بمقــر البهو الرئيس
باملدينة الجامعية ،بمشاركة  22طالب
وعضو هيئة تدريــس ،برعاية معايل
األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد
الداود ،مدير الجامعة.
حيــث افتتح املعــرض ،وكيل
الجامعة للشــؤون التعليمية الدكتور
محمد العضيــب ،بحضــور وكيل
الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة
األستاذ الدكتور خالد الحربي ،وعميد
الكلية الدكتور محمد السهيل ،ثم اطلع
عىل محتويــات املعرض الذي تضمن
عددًا من األركان التعريفية والتوعوية
وطرق الوقاية من األشعة.
من جهته ،أوضح الدكتور محمد

اللويمي رئيس قســم تقنيات األشعة
يف كلية العلــوم الطبية التطبيقية ،أن
املعرض اشــتمل عىل جناح التعريف
بأجهزة األشــعة والتصوير الطبي،
وكذلك التعريف بطــرق الوقاية من
األشــعة ،باإلضافة إىل قيــاس كثافة

مركز االبتكار
والملكية
الفكرية يختتم
معسكر رواد
األعمال بالتعاون
مع «منشآت»

عزيزي الطالب

العظام وقياس كتلة الجسم والفحص
باملوجات فوق الصوتية والذي خصص
لفحص الغدة الدرقيــة ،وجهاز أخر
لفحص الكبد باملوجات فوق الصوتية.
وأضاف "اللويمــي" أن أعضاء
هيئة التدريس ونخبة من طالب القسم

قد كانوا يف اســتقبال زوار املعرض
والتعريف باألشعة وأجهزتها وطرق
التصوير الطبي املختلفة باســتخدام
مجموعة كبــرة من الربوشــورات
واملطويات ونظارات الواقع االفرتايض
لغرف التصوير اإلشعاعي.

يشــعر بالنعاس غالبا ..يغضب ألتفه األســباب ..عندما
تطلب منه أمه طلبا ولو بســيطا يلبي طلبها ..أما أخته أو
أخوه فالرد جاهز وبصوت عايل (ما ني فايض لكم) ...
بعد خروجه من الجامعة يجلس قليال مع أهله يعبِّس فيمن
يلقاه ..يتناول الغداء عىل عجــل ومجاملة لوالدته ..النوم
يصارعه ويكاد يهزمه ..قد يرى والده خلسة وقد يم ُّر عليه
يومان أو ثالثة وال يراه..
َ
(يصحْ ِصــح) بعد العشــاء ..يجمع الصلــوات ..يخرج
ِّ
َّ
إىل(الشلة) يبدأ االنبساط ..تبدأ (الفرفشة) ..جو االسرتاحة
غري ..ضحكات ..روحات وجيّات ..مشاوير وهمية ..ال يعلم
عن أهله إال من خالل (قروب) العائلة إن شــارك مجاملة..
ً
متصل يف (الواتس).
تفرح أمه عندما تراه
خــرج إىل الجامعة (مواصال ) يحاول الرتكيز يف املحارضة
لكن التعب واإلرهاق والنوم كلها تهاجمه ..يســأله األستاذ
فيجيــب إجابة بعيدة عن املطلــوب ..يحاول أن يحاوره..
يريد أن يتوصل إىل السبب يف عدم فهمه ..صعوبة املادة؟..
عدم االرتياح للتخصص!! انتهت املحارضات األربع األوىل..
لديه ساعة فراغ ..انتظر يف (الكفي) وأخذ ( غفوة ) رسيعة
ألن املكان مريح وليس فيه دكتور يزعج!! يرتاح كثريا مع
طالب القاعة الذين ال يحرض معهم إال محارضة واحدة ألن
عالقته معهم سطحية.
ينتظر إجازة نهاية األســبوع للخالص من الجامعة ..من
املحارضات ..من اإلحراجات ..من النظرات التي تالحقه هنا
وهناك..
عميد عمادة القبول والتسجيل

العضيب والحربي خالل افتتاح المعرض

اختتم مركز االبتكار وامللكية
الفكرية ،مؤخ ًرا ،معســكر رواد
األعمال ،الذي أقامه املركز بالتعاون
مــع الھیئــة العامة للمنشــآت
الصغرية واملتوسطة (منشآت) ،عىل
مدى  10أيام ،بمدينة بريدة ،حيث
تعلم املشاركون واملشاركات خالل
املعســكر مهــارات ريادية منها
تحليل الحتياجــات العميل ،وبناء
للنموذج األويل ،وكتابة لخطة العمل
وتحليل للخطة املالية ،وكذلك تعلم
مهارات إقناع املســتثمرين ،وذلك
بمشاركة  ٨٠مشار ًكا ومشاركة من
أعضاء هيئــة التدريس واملوظفني
والخريجني والطالب والطالبات.
ويعد هذا املعسكر أحد برامج
مبادرة الرشكات الناشئة الجامعیة،
وھو برنامــج متكامل یســاھم
ببناء مجتمع ريــادي يف جامعات

اململكة وتمكین ودعم منســوبي
الجامعات لیصبحــوا رواد أعمال
وقادة بمھارات عالیة قادرین عىل
تطویر وتنمیة مشاریعھم الریادیة
لتحقیق رؤیة اململكة ٢٠٣٠م.
حيــث قــام رواد ورائدات
األعمــال بعرض مشــاريعهم يف
اليــوم األخري من املعســكر أمام
لجنة التحكيم ،وتم اختيار أفضل
مرشوعــن من جامعــة القصيم
وعرضهمــا يف (يــوم التحدي)
مع باقي املشــاريع املرشحة من
باقــي جامعات اململكــة ،الذين
عرضوا مشــاريعهم أمام الهيئة
العامــة للمنشــآت الصغــرة
واملتوسطة واملســتثمرين ،وذلك
بهدف الحصــول عىل دعم مادي
وفرصة عرض مشــاريعهم أمام
املستثمرين.

| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa
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أمير منطقة القصيم يرأس جلسة مجلس
المنطقة األولى من الدورة الـ4
ترأس صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيــم رئيس مجلس
املنطقــة  ،جلســة املجلس األوىل
من الــدورة الرابعــة للعام املايل
١٤٤١/١٤٤٠هـــ ،بحضــور
صاحب الســمو امللكي األمري فهد
بــن تركي بن فيصــل بن تركي
بن عبدالعزيــز نائب أمري منطقة
القصيــم نائب رئيــس مجلس
املنطقة ،وذلك يف قاعة اجتماعات
مجلس املنطقة بمقر ديوان إمارة
املنطقة يف مدينة بريدة.
وبدأ املجلس بكلمة افتتاحية
لســمو رئيس الجلســة استهلها
بالحمد والثناء لله سبحانه وتعاىل
عىل ما انعــم به عىل هذه البالد يف
ظل حكومتنا الرشيدة وما حظيت
بــه منطقة القصيم مــن اهتمام
أسهم يف تطورها بمختلف املجاالت
لتقديم أعىل مســتوى من الخدمة
والرفاهيــة والرضــا للمواطنني
وتحقيق تطلعاتهم وآمالهم ،منوها ً
ســموه عىل نجاح االجتماع األول
لوكالء إمارات املناطق برئاســة
معايل نائب وزيــر الداخلية الذي

عقد بمنطقة القصيم ،مشيدا ً بما
تقوم به وزارة الداخلية وإمارات
املناطق من جهــود لخدمة هذه
البــاد املباركة بقيــادة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز آل ســعود ،وسمو ويل
عهده األمــن  -حفظهما الله ، -
وبالتعاون الكبري مع الجهات كافة
لتحقيق كل ما من شــأنه خدمة
املواطنني واملواطنــات واملقيمني
واملقيمات بكل يرس وسهولة.
وقال ســمو األمري فيصل بن
مشــعل :هذا يؤكد اســتمرارية
السعي يف تحقيق رؤى وتطلعات
القيادة الرشــيدة  -أيدها الله ،-
مرحبا ً ســموه بمديــر عام فرع
وزارة اإلسكان املهندس أحمد بن
عبد الله املرشد بمناسبة انضمامه
كممثل لفرع وزارة اإلســكان يف
عضوية مجلــس املنطقة ،وكذلك
بالرئيس التنفيذي للتجمع الصحي
بمنطقة القصيم الدكتور سلطان
الشــايع ،وبفريق أمانة املنطقة،
ووزارة الشؤون البلدية والقروية،
سائالً املوىل  -عز وجل  -أن يبارك
بالجهود وأن يديم عىل هذه البالد
نعمة األمن واألمان واالســتقرار
والنماء.

بــدوره أوضح أمــن عام
مجلس املنطقة عـسـم بن إبراهيم
الرميض أن املجلس اســتعرض
تقريرا ً عن مرشوع مستقبل املدن
الســعودية ،الذي من ضمن مدنه
الـ ( )17مدينــة بريدة ،وعرضا ً
ملخرجــات الرؤيــة العمرانيــة
الشــاملة ملدينة بريدة ،باإلضافة
إىل اســتعراض املجلس لنبذه عن
التجمع الصحي بمنطقة القصيم.
وبني الرمــي أنه قد نوقش
خالل الجلســة محــر اجتماع
لجنة املرافق العامة الرابع املنعقد
بتاريخ  ،1441/2/14بشــأن
املشــاريع املقرتحة لفرع وزارة

اإلســكان بمنطقة القصيم للعام
املايل القادم ،وتنمية بعض القرى
باملنطقة ،ومحــر اجتماع لجنة
الصحة والعمل االجتماعي املنعقد
بتاريخ ١١٤١/١/١٨هـ بشــأن
آليــة تنفيذ الخطــة املعُ دة لدمج
واســتحداث املراكــز الصحية
بالتنسيق مع إمارات املناطق ،التي
بدأت اعتبارا ً من  ١٤٤١/١/١هـ.
وأشــار أمني عــام مجلس
املنطقة إىل أن املجلس استكمل بعد
ذلك مناقشة موضوع امليز النسبية
ملنطقة القصيم ،واملواضيع املدرجة
عىل جدول األعمال واتخذ بشأنها
التوصيات الالزمة.

نائب أمير القصيم يدشن فعاليات اليوم العالمي للطفل

دشن صاحب السمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل بن
تركي بن عبدالعزيز سمو نائب
أمري منطقة القصيــم ،بمكتبه
بمقر ديوان اإلمارة بمدينة بريدة،
الفعاليات الخاصة باليوم العاملي
للطفل الذي يوافق  20نوفمرب من
كل عام ،بتنظيم من اإلدارة العامة
للتعليــم ،بحضــور مدير عام
التعليم باملنطقة صالح الجارس،
وعــدد من القيــادات التعليمية
لقطاعي البنني والبنات ،وطالب

وطالبات قطاع التعليم بالقصيم.
ورحب ســمو نائــب أمري
املنطقــة بالحضــور منوها ً بما
يتلقاه أطفال الوطن من تشجيع
ومتابعة خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز آل
سعود وســمو ويل عهده األمني
 حفظهمــا اللــه  -من خاللرؤيــة اململكــة الطموحة التي
أكــدت يف مضامينهــا االهتمام
باألطفال ليكونوا عنارص فعالة يف
مجتمعاتهم.

وأكد ســموه أهمية تعزيز
وتنظيم األنشــطة املتعلقة بيوم
الطفل العاملي التي تســعى إىل
التثقيــف ورفع معــدل الوعي
لدى أفراد املجتمع ،مشــيدا ً بما
يبذلــه قطاع التعليــم باملنطقة
بتوجيهات ومتابعة ســمو أمري
منطقة القصيم مــن جهود من
خالل مشاركته بمثل هذه األيام
العاملية ،سائالً املوىل عز وجل أن
يوفق الجميع لكل خري.
من جانبه قــدم مدير عام

تعليم القصيم شــكره وتقديره
لسمو نائب أمري منطقة القصيم
عىل تشــجيعه الدائم وتحفيزه،
مشــرا ً إىل أن اإلدارة تشارك يف
هذا اليوم العاملي للتذكري بحقوق
الطفل وواجبــات األرسة ،وتركز
من خالل مشاركتها عىل التوعية
بأهمية القــراءة وتفعيل عدد من
األركان التعليمية ،بطرق متنوعة
وتتناســب مع جميــع األطفال،
إلكســابهم عددا ً مــن املهارات
اإلبداعية.

نيابة عن األمير فيصل بن مشعل

«الوزان» يرعى اليوم الذهبي
لملتقى النحالين بمشاركة 70
نحاال  
ً

نيابة عن صاحب السمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبدالعزيز
أمري منطقة القصيم ،رعى وكيل
إمارة منطقة القصيم الدكتور
عبدالرحمن بن حسني الوزان،
اليوم الذهبــي مللتقى النحالني
يف نسخته األوىل واملقام بمركز
القصيــم الــدويل للمؤتمرات
واملعــارض بمدينــة بريدة,
واملقام بتنظيم الغرفة التجارية
الصناعيــة باملنطقة ,بحضور
مدير عام الشــؤون الصحية
مطلق الخمعــي ,ومدير فرع
وزارة البيئــة واملياه والزراعة
املهنــدس ســلمان الصوينع,
ومدير تعليــم املنطقة صالح
الجارس ,وعضــو مجلس ادارة
الغرفــة التجاريــة الصناعية
عبداللــه النومــي ,وأمــن
الغرفة محمــد الحنايا ,وعدد
من املهتمني بمــزارع املناحل
باملنطقة.
الدكتــور
واطلــع
عبدالرحمــن الــوزان فــور
وصولــه عىل منطقة العســل
والتي تحتوي عىل أكثر من 70
مشــاركا ً من مختلف املهتمني
باململكــة ،كما اســتمع من
املرشف العام عىل امللتقى محمد
الحنايا عن أبرز األنواع املتوفرة
من السدر والســمر والعسل
الجبيل والربي واألبيض ,وعسل
الشفلح وغريها والتي تصل إىل
أكثر من  20صنفاً.
كما بني الحنايا أن املعرض
يداول أكثر مــن  3أطنان من
العســل يوميا ً وهذا ما أعطى
امللتقى قــوة اقتصاديا ً ونمو يف
عدد الزوار بشكل ملحوظ.
بعد ذلــك اطلــع وكيل
االمارة عىل املنطقة املخصصة
باالرس املنتجة وعربات األطعمة

والفنانات التشكيليات واملنطقة
الرتاثيــة واألركان الحكوميــة
املشــاركة والتوعويــة والتي
اشتملت عىل فرع وزارة البيئة
وامليــاه والزراعــة والتجمع
الصحــي وجمعيــة حركية
وأصدقــاء املــرىض ومكافحة
التبغ وجامعة القصيم وجامعة
امللك فيصل.
عقب ذلــك انطلق الحفل
املقام بهذه املناسبة والذي بدأ
بآيات من الذكر الحكيم ،عقب
ذلــك ألقى أمني عــام الغرفة
التجاريــة الصناعيــة محمد
الحنايا كلمة أوضح من خاللها
أن امللتقى جاء ليحقق عدد من
األهداف االقتصادية وسياحية
وأنه أحدى املناشــط الهامة يف
اتاحة العمل واالستثمار لشباب
وفتيات املنطقة ,مقدما ً شكره
وتقديره لســمو أمري منطقة
القصيم عىل دعمــه ورعايته
ملتقى النحالني يف نسخته األوىل
ودعمه الالمحدود لكافة مناشط
املنطقة.
بعد ذلك قدم عرضا ً مرئيا ً
عن ملتقى النحالني وعن أهمية
العســل وتنميته وما تشتمله
املنطقة من مناحل.
بعد ذلك قدم بدر اللحيدان
كلمة النحالني أشار من خاللها
عىل أن ملتقى النحالني يعكس
دعما ً وتشجيعا ً لنحايل منطقة
القصيم ,مقدما ً شكره وتقديره
لســمو أمري منطقــة القصيم
وســمو نائبه عىل مــا يتلقاه
نحايل املنطقة من تشجيع ودعم
دائم ,مثنيــا ً عىل جهود الغرفة
التجاريــة الصناعية باملنطقة
عىل ما تقدمه من أعمال مباركة
ودعم لخدمة النحالني باملنطقة,
ســائالً املوىل عز وجل أن يوفق
الجميع لكل خري.
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ُ
ورا " تدفع بـتعليم القصيم لنهائيات
"ش ٌج ً
المسرح المدرسي
تأهلت مدرسة قيس بن عاصم
الثانوية بربيدة للمنافسات النهائية
يف املرسح املدريس التي ســتقام يف
العاصمــة الرياض جاء ذلك عقب
تحقيقها املركــز الثاني يف أفضل
عرض مرسحي متكامل من خالل
مرسحية ُ
“شــجُ و ًرا” يف تصفيات
املجموعــة الرابعة التــي أقيمت
منافساتها يف محافظة املجمعة .
كمــا حققــت اإلدارة العامة
للتعليم بمنطقة القصيم من خالل
مرسحية ُ
“شــجُ و ًرا” املركز األول
يف أفضل مكياج ،والثاني يف أفضل
مخرج لعبدالله الهويمل ،والثالث يف
أفضل إضاءة ،فيما حصل الطالب
منصــور العتيبي عــى الجائزة
التشجيعية “أفضل ممثل”.
ويف منافسات برنامج الطالب
املــدرب “تثقيف األقــران” الذي
استضافته إدارة التعليم بمحافظة
الزلفي بمشاركة  26إدارة تعليمية

حقق تعليــم القصيم املســتوى
الفيض ،وحصل عىل أفضل عرض
متكامل يف املهرجان الثقايف للصغار
الذي أقيم بضيافة إدارة التعليم يف
محافظة وادي الدوارس .
حيث جاء تحقيق املســتوى
الفــي يف منافســات برنامــج

الطالب املــدرب “تثقيف األقران”
ممثالً بالطالبــن عبدالعزيز بن
باجد العلوي من ثانوية النبهانية
والطالــب عبدالله بن أحمد الخلف
من ثانوية ابــن عثيمني يف مدينة
بريــدة خــال مشــاركتهما يف
منافســات برنامج الطالب املدرب

“تثقيف األقران” فيما نال العرض
املرسحي املقدم من طالبات املدرسة
الثالثة والتسعني االبتدائية يف مدينة
بريدة جائزة أفضل عرض متكامل
يف منافســات املهرجــان الثقايف
للصغار .
مــن جانبه بــارك مدير عام
التعليم بمنطقــة القصيم صالح
بن عبدالرحمــن الجارس لألرسة
التعليمية باملنطقة هذه املنجزات،
وهنــأ الطالبــن ومدرســتيهما
وأرستيهما املشــاركني كافة وكذا
الطــاب والطالبــات الفائزيــن
والفائزات وجميع املشاركني معهم،
مقد ًما شــكره إلداراتي نشــاط
الطالب والطالبات ممثلتني بقسمي
الربامج العامــة والتدريب “بنني”
و النشــاط الثقايف “بنني – بنات”
نظري الحضور الفاعــل والجهود
املتميــزة يف مثل تلك املناســبات
واملنافسات الطالبية .

التجمع الصحي بالقصيم يوقع اتفاقية لتحسين
وتطوير بيئة العمل بالمنشآت الصحية
وقــع الرئيــس التنفيذي
للتجمع الصحي بالقصيم الدكتور
ســلطان بن ســعود الشــايع،
واملرشف العام عىل كليات عنيزة
األهلية الدكتور عبدالله بن صالح
الشــتيوي ،بمستشــفى بريدة
املركزي مذكرة تعاون مشرتك بني
التجمع الصحي بالقصيم ،وكليات
عنيزة األهلية ،لتطوير وتحســن
بيئــة العمــل داخل املنشــآت
الصحية ،لتحقيق أهداف التحول
الوطني .2020
وتتمحور أهــم بنود مذكرة
التعاون املشــرك بني الطرفني،
عــى تعزيــز أوارص التعاون يف
املجاالت االستشــارية ،والعلمية
والبحثية والهندسية والتطويرية
ذات الصلــة باإلبــداع واالبتكار
الصحي وتحسني بيئة العمل ،كما
أكدت مذكرة التعاون عىل تقديم
االستشــارات الهندسية للمشاكل
الفنية التي قد تحدث يف منشــآت
القطاع الصحــي ،باإلضافة إىل

تصميم املشاريع اإلبداعية الداعمة لتطوير بيئة العمل.
ويأتي توقيع مذكرة التعاون تحقيقا ً لألهداف اإلســراتيجية ضمن
مشــاركة القطاع الحكومي والقطاع الخاص يف االستفادة من الخربات
واإلمكانات املتاحة لدى الطرفني لخدمة املشاريع الصحية باملنطقة من
خالل العمل ســويا ً يف تطوير الخدمات الصحية املقدمة للمســتفيدين
تحقيقا ً ألهداف رؤية اململكة  2030يف تطوير الرعاية الصحية.
كما صاحب توقيع مذكرة التعاون ،مناقشة مرشوع تطوير وتحسني
بيئة العمل وصاالت االنتظار بمستشــفى بريدة املركزي واعتماد تنفيذه،

واملقدم مــن قبل طالبــات كلية
الهندســة بكليات عنيزة األهلية،
لتتواكــب مع ما يشــهد القطاع
الصحي من نقلــه نوعية يف تقديم
رعاية صحية ذات جودة عالية.
وأكد الرئيس التنفيذي للتجمع
الصحي بالقصيم الدكتور سلطان
بن ســعود الشــايع أن التجمع
الصحــي حريص عــى تفعيل
مثل هذه الرشاكات التي تســهم
يف تفعيــل األدوار اإلبداعية ألبناء
الوطن ،مشريا ً إىل أنه من خالل هذه
الرشاكة سيتم االستفادة من األفكار
اإلبداعيــة واملبــادرات من طالب
وطالبات كليات عنيزة األهلية.
وأشــار الرئيــس التنفيذي
للتجمع الصحــي بالقصيم ،بأن
التجمع يعمل عىل عدة مســارات
لتحســن وتطوير بيئــة العمل
داخل املنشآت الصحية باملنطقة،
ما يســهم يف رفع كفاءة الخدمات
العالجية باملنطقة.

التدريب التقني بالقصيم يختتم المرحلة
الـ 5من برنامج "أتقن" بتدريب 1036
مواطناً ومواطنة
اختتمت اإلدارة العامة للتدريب التقني واملهني بمنطقة القصيم،
يف نهاية املرحلة الـ 5من برنامــج التدريب املجتمعي "أُتقن" بتأهيل
 1036مواطنــا ً ومواطنة من خالل تنفيذ 51برنامجــا ً تدريبيا ً تمت
يف عدد من الكليــات التقنية للبنني بربيدة وعنيــزة والرس واملذنب،
وأخرى بكليــات التقنية للبنات يف بريدة والــرس والبدائع ،واملعاهد
الصناعية الثانوية بعنيزة والرس واملذنب والعمارة والتشــييد برياض
الخرباء .وأوضح مدير عام التدريــب التقني واملهني بمنطقة القصيم

محمد بن صالح املذن أن الربنامج أســهم يف إكساب املواطنني واملواطنات
املهارات التقنية والفنية ،والتطويــر الذاتي ،ونرش ثقافة املهن بني أفراد
املجتمع وتنمية االعتماد عىل النفس ملواجهة املشــاكل املهنية والتقنية يف
الحياة اليومية ،إضافة إىل التقليل من االعتماد عىل العمالة الوافدة يف إجراء
الصيانة الرسيعة.
يذكر أن املؤسســة العامة للتدريب التقني واملهني ،أطلقت برنامج
التدريب املجتمعي "أتقن  "5يف جميع مدن ومحافظات املنطقة.

تعليم عنيزة تنظم الملتقى العلمي
الثاني للطفولة المبكرة بالتزامن
مع يوم الطفل العالمي
ً
ممثلة بقســم الطفولة
نظمت إدارة التعليــم بمحافظة عنيزة،
املبكــرة ،امللتقى العلمي الثاني للطفولة املبكــرة  ،٢٠١٩والذي يأتي
بالتزامن مع اليوم العاملي للطفل ،وذلك عىل مرسح مؤسسة عبدالعزيز
العوهيل الخريية ،تحت شــعار "الطفولة ثروة وطن" ،حيث استضاف
امللتقى عدد كبــر من الكوادر والخربات يف مجــاالت متعددة تخص
الطفولة املبكرة واألرسة واملجتمع.
  وشــهد امللتقى تقديم العديــد من أوراق العمــل التي تخص
الجوانب النفســية والرتبوية لفئة الطفولة املبكرة ،كان من بينها ورقة
عمل بعنوان "كيف تعزز السلوك اإليجابي عند طفل الروضة" ،قدمته
املرشــدة الطالبية منرية العايد ،إضافــة إىل ورقة عمل أخرى بعنوان
"مبــادرة إذاعة بال ورق" ،قدمتها قائدة الروضــة الحكومية الثامنة
األستاذة نوال الجاليل ،تال ذلك جلسة حوارية بعنوان "الطفولة املبكرة
ثروة ومستقبل الرؤية" مع األستاذة منى الخويطر األخصائية يف مركز
مطمئنة.
  كما عرضت مرشفة الطفولة املبكرة أسماء الراجحي ،ورقة عمل
بعنــوان "مهارات التواصل مع األطفــال" ،فيما قدمت مرشفة وحدة
الخدمات اإلرشــادية فاطمة الفره ،ورقة عمل بعنوان" :خطة تعديل
الســلوك ملرحلة الطفولة املبكرة ،وعقب تقديــم هذه األوراق العلمية،
ُختم امللتقى بطرح التوصيات مــن قبل اللجنة العلمية ،كما تم تكريم
املشاركات.
  يذكر أن سعادة محافظ عنيزة عبد الرحمن بن إبراهيم السليم،
كان قد دشن انطالقة احتفال إدارة تعليم عنيزة ،باليوم العاملي للطفل
 ،2019وذلك يف مبنى املحافظة ،بحضور ســعادة مدير تعليم عنيزة
األستاذ محمد بن سليمان الفريح ،تحت شعار "الطفولة ثروة وطن"،
وذلــك ملدة ثالثة أيام ،بمشــاركة قيادات التعليــم وطالب وطالبات
الطفولة املبكرة.

 200زائر لمعارض حملة عزيمة
وطن التوعوية بعنيزة

شــهدت املعارض التوعوية لحملة عزيمــة وطن بعنيزة،
التي تنظمهــا إدارة مكافحة املخدرات بالتعاون مع جمعية أمان
وعدد من القطاعات الحكومية والخاصة حضورا ً كبريا والفتا ً من
الطالب يف ثاني أيام املعارض.
حيث سجلت املعارض زيارة أكثر من  200زائر للمعارض
املقامة يف مركز املربــي صالح بن صالح االجتماعي ،حيث يقدم
مســؤويل األجنة واملعارض املشاركة العديد من الربامج التوعوية
والتثقيفية واألنشطة الوقائية للزوار التي تناولت يف مجملها آفة
املخدرات وخطورتها وأرضارها عىل املجتمع كافة.
كما يقدم للزوار العديــد من اإلصدارات التوعوية والنرشات
واملطويات واإلهداءات التي حملة شعار الحملة وعبارات توعوية
وتثقيفية.
كما شــهدت املعارض واألركان عــروض الكرتونية ومرئية
ألفالم وثائقية تحكي املــآيس التي تعرض لها الكثري من مدمني
ومتعاطي املخدرات بأنواعها ،وسبل الوقاية منها وتجنبها.
وتبذل اللجنة املنظمة للمعارض جهود متميزة يف اســتقبال
الزوار والحرص عىل االستفادة من الربامج واألنشطة التي تقدمها
الجهات املشــاركة وإصال الرســالة التوعوية التي جمعت بني
شمولية املواد املقدمة والطرق الحديثه للعروض التوعوية.
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فيصل بن مشعل يرعى مؤتمر الجامعة حول «الشيخ العالمة عبدالرحمن
السعدي آثاره العلمية والدعوية»
أمير القصيم :بالدنا هي بالد الدعوة منذ الدولة
السعودية األولى وحتى يومنا هذا
علما
سماحة مفتي المملكة :الشيخ السعدي كان ً
بارزً ا في سلسلة علماء الدعوة ..وبذل جهوداً مشكورة
في علوم الكتاب والسنة
معالي الشيخ الشثري :جامعة القصيم لها أثر
حميد في انتشار العلم من خالل قبول الطالب من
مختلف العالم اإلسالمي
مدير الجامعة :العناية بالعلماء وتراثهم في
امتدادا لعناية الدولة
محاضن التعليم العالي يأتي
ً
وقيادتها الرشيدة بالعلم والعلماء
أكد ســمو أمري القصيم خالل
رعايته للحفل عــى أهمية مثل هذا
املؤتمر الــذي يعد بــادرة كريمة
يجتمع فيها العلمــاء وطالب العلم
للرتكيز عىل عالم جليل خدم دين الله
قبل كل يشء ،وأبــدع يف الكثري من
تفاسريه ،مشــرًا إىل أنه قرأ الكثري
يف تفســر الشــيخ ابن سعدي منذ
ســنوات ،وكان لها أثر كبري يف فهم
القرآن ومعانيــه ،والتمعن يف آيات
الله عز وجل ،موضحً ا أن هذا املؤتمر
يذكر األجيال الجديدة التي طغى عىل
بعضهم وسائل التواصل االجتماعي
والعلم السطحي يف هذا العرص ،ولم
يتعمقوا يف العلمــاء الربانيني الذين
خدموا هذا الدين مــن هذه البالد،
التي هي بــاد الدعوة ،منذ أن بدأت
الدولة السعودية األوىل وحتى يومنا
هذا.
ودعا ســموه جامعة القصيم
الفتية وجميع الجامعات إىل الرتكيز
عىل مثل هــؤالء األعــام ،وإبراز
جهودهــم ،وعــدم نســيانهم من
املؤتمرات ،والنــدوات التي توضح
وتبني لألجيال الحــارضة ،والعالم
أجمع جهود العلماء الربانيني الذين
خدموا هذا الديــن العظيم ،فإذا لم
نذكر نحن علمائنا فمن الذي سوف
يذكرهم ،ســائال الله تعاىل أن ينرص
دينه ،ويعيل كلمته ،وأن يحق الحق
أينما كان ،ويجعل أعمال هذه الدولة
بقيــادة خادم الحرمــن الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز ،وسمو
ويل عهده األمــن ،وعلماءنا الكرام،
وجامعاتنا التي نتأمل أن تتســابق
ملثل هــذه املؤتمــرات والندوات ،
خالصة لوجهه الكريم.
وبعث ســماحة املفتــي العام
للمملكة رئيس هيئــة كبار العلماء
الرئيس العــام للبحــوث العلمية
واإلفتاء الشــيخ عبــد العزيز بن
عبد الله آل الشــيخ ،بكلمة للمؤتمر
ً
نيابــة عنه الدكتور عبد الله
ألقاها
النارص ،قــال فيهــا :إن الله تعاىل
قيــض لخدمــة دينه ونــر علم
الكتاب والســنة ،رجاال ً مخلصني يف

كل عرص وزمــان ،يقومون بخدمة
اإلســام ،والدعــوة إىل الله ،ونرش
العلوم الرشعية املســتقاة من كتاب
الله عز وجل ومن ســنة نبيه ،وال
يخلو عرص مــن العصور من هؤالء
العلماء األجالء الذين نذروا أنفسهم
لحمل رســالة العلم الرشعي وبذلوا
جهودهم يف تعليم الناس أمور دينهم
وتبصريهم يف أحــكام الرشيعة من
الحالل والحرام ،ومن هؤالء العلماء
الربانيني يف بالدنا املباركة الشــيخ
عبدالرحمن بن نارص السعدي ،وهو
من علماء الدعوة املباركة التي أسسها
الشــيخ اإلمام محمد بن عبدالوهاب
رحمه الله ،والتي ســار عىل حملها
والســر عىل منهاجه ثلة من العلماء
األخيار قامــوا بالدعــوة إىل الله،
ونرش العقيدة الصحيحة ،ومحاربة
الرشكيات والبدع والخرافات.
وأضاف ،إن الشيخ عبدالرحمن
السعدي شــخصية فذة وعلم بارز
يف سلســلة علماء الدعوة ،وقد بذل
جهودا ً مشــكورة يف ســبيل خدمة
اإلســام وعلوم الكتاب والســنة،
وتعليــم النــاس وتبصريهــم يف
أمور دينهم ،وإضافة إىل اشــتغاله
بالتدريــس والتعليم ،قــام بتأليف
عدد من الكتب والرسائل النافعة يف
علوم الكتاب والسنة وفقه الرشيعة
اإلســامية ،وقد انتفع الناس كثريا ً
بدروســه ومؤلفاته يف زمانه وبعد
وفاته إىل يومنا هذا ،وانترشت كتبه
بني الناس ،وأقبــل طلبة العلم من
الباحثني الرشعيني والدعاة والخطباء
واملعلمــن ،وعموم املســلمني عىل
االستفادة من كتبه ورسائله ،كل يف
فنه واختصاصه ومجال اهتماماته،
حيث تتميز كتبه بوضوح العبارة،
وجزالة األســلوب ،وسالسة اللغة،
وسهولة التعبري والصياغة ،والبعد
عــن التعقيد والعبــارات الصعبة،
وبذلك كانــت كتبه ومؤلفاته موردا ً
عذبــا ً لجميــع املهتمــن بالعلوم
الرشعية من عقيدة ،وحديث ،وفقه،
وأصول ،وخطب ووعظ وإرشــاد،
وغري ذلك مــن الجوانــب العلمية

سمو األمير فيصل بن مشعل

املتعددة يف تراثه العلمي.
من جهته ،ألقى املستشــار يف
الديوان امللكي وعضــو هيئة كبار
العلمــاء الدكتور ســعد بن نارص
الشثري ،كلمة املشــاركني ،والتي
أكد من خاللهــا عىل أمرين يتعلقان
باملؤتمــر أولهما يتعلــق باململكة
ً
مناخا
العربية السعودية ،التي هيأت
للعلم والتعلم والتعليم ،بعد أن كانت
هذه البالد مــرب املثل بالخوف،
والجوع ،حتى أن بعضهم ال يستطيع
أن يأمن عىل نفســه ،فهيأ الله تعاىل
هذه الدولة التي تبنت منهج التوحيد،
وتبنت منهج الســنة ،ومنهج العلم،
فكانت سببًا من أسباب انتشار العلم
عىل مدار العالم اإلسالمي ،يف تهيئة
األسباب التي أدت إىل انتشاره.
ورأى "الشثري" أن هذه البلدة
عنيزة تعــد نموذجً ا مــن النماذج
التي أدت إىل انتشار العلم من خالل
العلماء الذين درسوا فيها ،وجامعة
القصيم لها أثر حميد يف انتشار العلم
من خالل قبول الطالب من مختلف
العالم اإلسالمي ،ليدرسوا ما يعود
عليهم بالنفع ،وأن يكونوا أئمة هدى
ينترش بهم الخري ،بإذن الله ،واألمر
الثاني أن جهود الشيخ وآثاره ليست

مقتــرة عىل مؤلفاتــه ،لذلك من
أكثر علماء العرص الذين ينقل عنهم
بالبحوث هو الشــيخ عبد الرحمن
السعدي مع قرب عهده ،فالنقل عنه
كثري ومتتابع ،واملؤلفات املخترصة
بالعلوم ،التي تكون سبب يف تبسيط
هذه العلوم كانت ســبب يف انتشار
العلم.
من جانبه ،قال معايل األستاذ
الدكتــور عبد الرحمــن بن حمد
الداود ،مديــر جامعة القصيم ،يف
كلمته أمام املؤتمــر :أن الجامعة
تفتــح املجــال دائما ملــا يخدم
البحــث العلمي ،وتســخر كافة
اإلمكانيــات ملا يطــوره ،وذلك
إيمانا منها بدورها يف هذا املجال،
الذي هــو أحد األهــداف الثالثة
الرئيســية للجامعات ،ومن ذلك
إقامة املؤتمــرات املتخصصة التي
تستقطب الباحثني ،ليشاركوا فيها،
فتلتقي األفكار ،وتتحول العقول،
وتصدر التوصيــات ذات األثر ،يف
جو علمــي موضوعي مميز ،حيث
نســعد هذا اليوم بأن يفتتح سمو
أمري منطقة القصيم األمري الدكتور
فيصل بن مشــعل بن سعود بن
عبدالعزيز ،هذا املؤتمر ،الذي يعد

معالي مدير الجامعة

د.الشثري  -المستشار بالديوان الملكي وعضو هيئة كبار العلماء

واحدًا من أوجــه العناية بالعلماء
وتراثهم ،يف محاضن التعليم العايل،
الذي هــو امتداد لعنايــة الدولة
وقيادتهــا – حفظها الله – بالعلم
والعلماء ،منذ تأسيسها عىل يد امللك
املؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن
آل سعود – رحمه الله.
وأضاف "الداود" :أن ترشيف
ســمو أمري القصيم لهــذا املؤتمر
هو امتداد لدعم الجامعة املســتمر

وعنايتهــا بالعلمــاء والباحثني،
وخاصة علماء الرشيعة ،الذين كان
لهم دور بارز كالشيخ عبدالرحمن
الســعدي – رحمه الله – والذي
تتلمذ بني يديه جمع من كبار علماء
هذا البلــد املبارك ،فلهم الشــكر
الجزيل ،والدعاء الصادق الخاص
أن يجزأهــم خري الجــزاء ،مقدمً ا
الشكر للعلماء والباحثني املشاركني
باملؤتمر وجميع الحضور.
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الزامل

وقياما بحق
وفاء للعلم
الزامل :هذا المؤتمر يأتي
ً
ً
أهله وخدمة لطلبته
تحــدث رئيــس اللجنــة
التنظيمية ملؤتمر الشــيخ العالمة
عبدالرحمن الســعدي عميد كلية
العلوم واآلداب بعنيزة األســتاذ
الدكتور فريد الزامل ،قائالً :إن هذا
املؤتمر العلمــي يأتي وفا ًء للعلم،
وقيامً ا بحق أهله ،وخدمة لطلبته،
حيث توالت طلبات املشاركة فيه
فــور اإلعالن عنه ،فاســتخلص

ً
ملخصا ،وبعد الفحص
منها 127
والتحكيم ُقبــل  52بحثًا وورقةَ
عمــل ،و 53باحثًــا وباحثة ،يف
مختلف العلوم التي للشــيخ فيها
مشاركة.
وتقدم "الزامــل" نيابة عن
اللجنة التنظيمية للمؤتمر بالشكر
الجزيــل إىل هــؤالء الباحثــن،
واألســاتذة املحكمــن ،واللجنة

جانب من الحضور

العلمية ،وكل املشاركني باملؤتمر،
مشــرًا إىل أن نتاجهم هو ثمرة
املؤتمر الباقية ،كما قدم الشــكر
الجزيل لراعي الحفل ســمو أمري
القصيــم ،وإىل جامعتنا املباركة
ممثلــة بمعايل مديرها األســتاذ
الدكتــور عبد الرحمــن بن حمد
الــداود ،ووكالء الجامعة ،وكذلك
الزمــاء يف كريس الشــيخ ابن
عثيمني ،فإنهم رشكاء أساسيون،
عليهــم قــام الجانــب العلمي،
وبفضلهم بعد الله يتحقق النجاح

ويبقى األثر ،وإىل الزمالء يف الكلية
الذين رأوا هذه الفعالية جز ًء منهم،
نجاحها نجاحهم ،وبركتها بركة
لهم ،فجزاهم الله خري الجزاء.
ولفت "الزامل" إىل أن ذكرى
الشيخ السعدي تعود بنا إىل موقف
عظيم لجاللة امللك ســعود رحمه
الله ،ملا علم بمرض الشيخ ،فأمر
عىل الفور بإرسال طائرة خاصة،
تنقله من عنيزة إىل املستشــفيات
الكــرى ،مــع قلــة اإلمكانات
والخيارات يف ذلك الوقت ،رحمهم

الله جميعً ــا ،لقد كان العلم وأهله
من أعظم ما عُ نيت به هذه الدولة
املباركة.
وقد افتتح سمو أمري املنطقة
عقب وصوله ملقر املؤتمر املعرض
املصاحــب ،والــذي يحتوي عىل
 12جناحً ــا ،منها جنــاح لكلية
العلوم واآلداب بعنيزة تعرض من
خالله مســرتها طوال  40عام،
وجناح لكريس الشيخ ابن عثيمني
للدراسات الرشعية ،وكذلك جناحً ا
للشيخ ابن سعدي ،ولكريس الشيخ

عبدالعزيز بن صالح الســعوي
للتنمية اإليجابية ،إضافة إىل جناح
للراعي "مرصف اإلنماء" ،ودارة
امللك عبدالعزيــز ،ودار امليمان،
ودار ابن الجوزي للنرش والتوزيع،
ومؤسسة األمرية العنود الخريية،
ودار العاملية للكتاب اإلســامي،
ومؤسسة الشيخ محمد بن صالح
العثيمــن الخرييــة ،والجمعية
األهليــة الصالحيــة بمحافظة
عنيزة  -مركز الشيخ ابن سعدي
للدراسات والبحوث.

جلسات المؤتمر تسلط الضوء على تراث الشيخ العالمة عبد الرحمن
السعدي وأوجه التجديد في فكره وفقهه
ناقشت جلسات مؤتمر «الشيخ العالمة عبد الرحمن السعدي آثاره العلمية والدعوية» ،سبل تسليط الضوء على تراث الشيخ السعدي وأوجه التجديد في فكره وفقهه ،وذلك على
مدى يومي األربعاء والخميس١٤٤١ / ٠٣ / ٢٤-٢٣هـ  ،بحضور نخبة من العلماء والباحثين في مجال الفقه والشريعة اإلسالمية

الجلسة األولى

سيرة الشيخ السعدي وأثرة في النهضة العلمية
حيــث عقدت الجلســة األوىل
برئاســة األســتاذ الدكتور سامي
الصقري عضو هيئة التدريس بكلية
العلــوم واآلداب بعنيــزة ،تحت
عنوان "ســرة الشــيخ السعدي
وأثرة يف النهضة العلمية" ،وشارك
بها األســتاذ الدكتــور أحمد بن
عبدالعزيز البســام أستاذ التاريخ
بجامعة القصيــم ،تحدث فيها عن
عالقة الشيخ عبد الرحمن بن نارص
السعدي باملجتمع ،الذي عرف بها
عىل الجوانب املتعلقة بعالقة الشيخ
السعدي بمشــائخه وحصوله عىل
اإلجــازات منهــم ،والتعرف عىل
عالقة الشيخ بطلبة العلم ،باإلضافة
إىل التعــرف عىل اهتمامــه بأمر
عامة النــاس وتوجيههم واختيار
املوضوعــات املناســبة والهادفة
يف خطبــة الجمعــة ،وكذلك إبراز
األخالق العالية للشــيخ وتوقريه
ملشــائخه ،وتواضعه وحرصه عىل
نرش العلم وتشجيع العلماء وطلبة
العلم عىل إرسال الرسائل املتضمنة
لألسئلة واالستفسارات ،ووضوح

اهتمام الشيخ بشؤون العامة.
بعد ذلــك تحدثت األســتاذة
الدكتورة رشيفة بنت عيل بن سليمان
الحوشــاني ،أســتاذ أصول الفقه
بجامعة األمرية نورة ،عن "التماس
الســع ِد يف ترجمة َّ
َّ
السعدي" ،التي
ألقت خاللهــا الضوء عــى حياة
الشيخ السعدي-رحمه الله -العلمية
والعملية ومؤلفاته وصور التجديد،
منها نسبه ومولده ووفاته ،نشأته،
وحياته العلمية والعملية ،أخالقه،
شــيوخه وتالميــذه ،طريقته يف
التدريس ،مؤلفاته.
ومن ثم ،تحدث األستاذ مساعد
بن عبدالله بن ســليمان الســعدي
املرشف الرتبــوي بالدمام ،يف بحثه
بعنوان املفكرة الشــخصية للشيخ
الســعدي قراءة اجتماعية علمية،
التي هدفــت إىل إبراز تــراث ابن
ســعدي العلمي ،وإبــراز جوانب
القدوة يف شخصية الشيخ ،وكذلك
تقديم رؤية عملية لالســتفادة من
منهج ابن سعدي االجتماعي ،وإبراز
سماحة الشيخ األرسية.

جانب من الجلسة األولى
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الجلسة الثانية

جهود الشيخ السعدي ومنهجه في خدمة القرآن الكريم «»١
بدأت الجلســة الثانية من
جلسات املؤتمر التي رأسها معايل
الشــيخ الدكتور سعد بن نارص
املستشار بالديوان امللكي ،وعضو
هيئة كبار العلماء ،بعنوان جهود
الشيخ السعدي ومنهجه يف خدمة
القرآن الكريم ،التي بدأت بورقة
علمية بعنوان منهجية الشــيخ
السعدي يف التفســر اإلجمايل-
دراســة اســتقرائية تحليلية
لكتابه (تيسري الكريم الرحمن)،
قدمها األستاذ الدكتور محمد بن
عبدالعزيز بــن محمد العواجي،
أستاذ القرآن وعلومه يف الجامعة
اإلسالمية ،التي هدفت إىل تأصيل
منهج التفســر اإلجمايل وإبراز
معامله ،من خالل استقراء "تيسري
الكريم الرحمــن" ،وبيان منهج
السعدي يف عرض املعاني بصورة
إجمالية مــع إبــراز الهدايات
وترتيبها وفــق حاجة املجتمع،
وكذلك إبــراز جهود الشــيخ
السعدي ،ودراسة منهجه العلمي
يف التفسري ،ومنها منهج السعدي
إجماال ً يف كتابه "تيســر الكريم

الرحمــن" ،وأســباب تصنيف
تيســر الرحمن يف نوع التفسري
اإلجمــايل ،وكذلــك مصطلح
التفسري اإلجمايل عند الشيخ ويف
عرصه ،وطريقة الشــيخ رحمه
الله يف عرض املعاني والهدايات
وصياغتها يف الكتاب ،وكذلك من
تأثر بهم من علماء اإلســام يف
أسلوب التفســر اإلجمايل ،وأثر
املنهجية العلميــة اإلجمالية يف
كتابات الشيخ األخرى.
كما تحدث الدكتور راشــد
بن حمــود بن راشــد الثنيان
أستاذ القرآن وعلومه يف جامعة
املجمعة ،بورقــة بعنوان امللكة
التفســرية عند الشيخ السعدي
رحمــه الله ،والتــي هدفت إىل
إبراز امللكة التفسريية عند الشيخ
الســعدي رحمه الله ،والوقوف
عىل تطبيقات عمليــة تدل عىل
ذلك ،وكذلك بيان يشء من ملكة
الشيخ السعدي رحمه الله ألصول
التفســر ،من خالل محورين
األول ملكة التفســر عند الشيخ
الســعدي ،والثاني :ملكة أصول

جانب من الجلسة الثانية برئاسة الشثري

التفسري عند الشيخ السعدي.
بعد ذلك ،تحدثت الدكتورة
فاطمة عبد الغفار إبراهيم الحاج
أســتاذ القرآن وعلومه املشارك
بجامعة القصيم ،بورقتها بعنوان
الجمع بني األقوال عند السعدي

ــ سورة فاطر أنموذجاً ،والتي
هدفت إىل بيــان مواضع الجمع
بني األقوال عند الشيخ السعدي
يف ســورة فاطر ،وبيان موافقة
الجمع بني األقوال عند الشــيخ
الســعدي ،باإلضافــة إىل إبراز

عناية الشيخ السعدي يف الجمع
بني األقوال ،تمحــورت إىل عدة
محاور منهــا مفهوم االختالف
عند الســلف يف التفسري ،وبيان
أنواعه ،وأقسام اختالف التنوع،
وبيان حكمه مــن حيث القبول

والرتجيــح ،ومواضع االختالف
يف سورة فاطر ،والتي جمع بني
أقوالها السعدي ،وكذلك الجمع
بني األقوال عند الشيخ السعدي،
وموافقة الجمع بني األقوال عند
الشيخ السعدي.

الجلسة الثالثة

جهود الشيخ السعدي ومنهجه في خدمة القرآن الكريم «»٢

د.السديس  -الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي

جــاءت الجلســة الثالثة
لليــوم األول بعنــوان جهود
الشيخ الســعدي ومنهجه يف
خدمة القــرآن الكريم ،التي
رأســها معايل الشيخ األستاذ
الدكتــور عبدالرحمــن بن
عبدالعزيز السديس ،الرئيس
العام لشؤون املسجد الحرام
واملسجد النبوي ،وشارك فيها
األســتاذ الدكتــور محمد بن
عبدالله الربيعة ،أستاذ القرآن
وعلومــه بجامعــة القصيم،
بورقــة بعنوان "التفســر

املقاصدي عند الســعدي من
خالل تفسريه" ،والتي تطرقت
إىل الجانب املقاصدي املتمثل
بالغايات والحكم والتعليالت،
ومن أبرز ما تميز به السعدي
يف تفســره ،فكان هذا البحث
إلبراز تلك الجوانب املقاصدية
يف تفســر الســعدي ،وعدم
التطــرق لهــذا الجانب املهم
يف الدراســات التي كتبت عن
تفسري السعدي ،حيث إن هذا
الجانب املقاصــدي من أهم
ما ينبغي إبــرازه والعناية به

لتعلقه بغاية التفســر وأثره
يف تحقيق الهدايــة والتزكية
بالقرآن.
بعدها ،تحــدث الدكتور
نايــف بن يوســف العتيبي،
أستاذ القرآن وعلومه املشارك
بالجامعــة اإلســامية ،عن
مظاهر إبراز السعدي لهدايات
القرآن ،التــي هدفت إىل إبراز
علم الهدايات ،وإبراز اهتمام
املفرسيــن بالهدايات ،وكذلك
إبراز جهود الشــيخ السعدي
رحمه اللــه يف إظهار هدايات

جانب من الجلسة الثالثة برئاسة السديس

القرآن ،وتمحــورت إىل إبراز
الســعدي لهدايات الســور،
وإبــراز الســعدي لهدايات
اآليات ،ولهدايــات القصص
القرآنية ،ولهدايــات األمثال
القرآنية ،ولهدايــات القرآن
من خالل ذكر بعض القواعد
القرآنيــة ،وكذلــك لهدايات
القرآن مــن خالل تأليف كتب
اشــتملت عىل ذكــر هدايات
القرآن.
ويف ختام الجلســة الثالثة
واألخــرة من اليــوم األول،

تحــدث األســتاذ الدكتــور
إبراهيم بــن عبد الله بن غانم
الســماعيل ،أســتاذ البالغة
والنقد بجامعــة األمام محمد
بن سعود اإلسالمية بورقة عن
جهود الشــيخ ّ
السعدي رحمه
الله يف التفســر البالغي ،التي
هدفت إىل الكشــف عن جهود
العالمة الســعدي رحمه الله
يف التفســر البالغي من خالل
اســتقراء وقفاتــه البالغية
املبثوثــة يف تفســره القيّم
"تيســر الكريم الرحمن يف

تفسري كالم املنان" ،والعرض
الوصفي ،التحليــي لوقفات
الشــيخ البالغيــة ،وكذلــك
الوقوف عــى العديد من تلك
الوقفات التي وقفها الشــيخ
ً
معايشا أجواء اآليات الكريمة
يف تلكم الوقفات ،واإلشارة إىل
السمات األســلوبية يف عرض
الشــيخ رحمه الله ،باإلضافة
الكتابي
إىل الوقوف عىل النمط
ِّ
الخاص الذي عُ رف به الشيخ
رحمه الله.
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الجلسة الرابعة

جهود الشيخ السعدي في العقيدة ومنهجه في التعامل مع المخالفين
تناولت الجلســة األوىل من
اليوم الثاني ،الرابعة من جلسات
املؤتمر ،عنوان "جهود الشــيخ
الســعدي يف العقيدة ومنهجه
يف التعامــل مــع املخالفني"،
والتي رأســها فضيلة الدكتور
خالد بن عبدالعزيز أبا الخيل،
عميد كلية الرشيعة والدراسات
اإلســامية بجامعة القصيم،
وشــارك فيها األستاذ الدكتور
عيل بن عمر السحيباني ،أستاذ
العقيدة بجامعــة القصيم عن
جهــود العالمة عبــد الرحمن
الســعدي يف الرد عىل املخالفني
(املالحــدة أنموذجــاً) ،والتي
هدفــت إىل النظــر يف مؤلفات
الشيخ الســعدي ،والتي تتميز
بحســن العبارة وعمق املعنى
وجودة األسلوب ،وكذلك معرفة
جهود الشــيخ السعدي يف الرد
عىل املخالف ،ســيما املالحدة،
ومعرفــة اإللحــاد املعارص،
والفــرق بينه وبــن اإللحاد
القديم ،والتعــرف عىل املنهج
الصحيــح يف الرد عىل املالحدة،
وذلــك بالنظــر إىل جهود هذا
اإلمام.
ومن ثم ،شــارك بالجلسة
األســتاذ الدكتــور أحمد بن
عبد الرحمن القايض ،أســتاذ
العقيــدة بجامعة القصيم ،عن
منهج الشــيخ عبــد الرحمن
الســعدي مــع املخالفــن يف
العقيدة ،والتي هدفت إىل إبراز
املعالــم املنهجية التي تميز بها
الســعدي يف مؤلفاته العلمية،
وسريته الذاتية ،وناقشت التبني
والتثبت ،والتعويل عىل الدليل،

واإلقناع العقــي ،وكذلك الرفق
والنصح ،واألدب وعفة اللسان،
وكذلك التغليــظ عىل املالحدة
والباطنيني.
بعدهــا تحــدث الدكتور
عبداللــه بــن عبدالرحمن بن
صالح الرشــيد ،أستاذ العقيدة
املســاعد بجامعة القصيم عن
الدرس العقدي عند ابن سعدي
– رشح الواســطية نموذجا ً –
دراسة مقارنة ،"-التي هدفت
إىل الكشف عن رشح (التنبيهات
اللطيفة) ،من خالل ملخص له،
يصلح أن يكــون مدخال ً لبقية
الرشوح ،والبحــث عن معالم
شخصية الشــيخ ابن سعدي،
باإلضافــة إىل التعــرف عىل
ظروف تأليــف وطباعة كتاب
(التنبيهات اللطيفة) ،والكشف
عن مكانة الكتاب ،ومدى أثره
يف الواقع العلمي القريب.
ثم تحدث الدكتور زياد بن
حمد العامر ،أســتاذ العقيدة
املشــارك بجامعــة املجمعة،
عن منهج الشــيخ السعدي يف
التعامل مــع الخالف العقدي،
حيث هدفت هــذه الورقة إىل
بيان منهج الشيخ عبدالرحمن
الســعدي يف تحريــر مراتب
الخالف العقــدي ،ومنزلة كل
مرتبة ،وفقــه التعامل مع كل
مرتبــة ،وبيان مــا يرتتب عىل
ذلــك ،وتمحــورت إىل بيــان
مراتب الخالف العقدي ،ومنهج
السعدي يف التعامل مع املخالف
من أهل السنة ،ومنهج السعدي
يف التعامــل مــع املخالف من
أهل القبلة ،باإلضافة إىل منهج

السعدي يف التعامل مع املخالف
من غري املســلمني ،وفيها أهم
النتائج وتوصيات البحث .
وتحــدث الدكتــور كمال
عبدالعال تمام عبدالعال أستاذ
العقيدة املساعد بجامعة اإلمام
باإلحســاء عن جهــود العالمة
عبدالرحمن الســعدي يف الرد
عىل الفــرق واملذاهب املنحرفة
يف العقيدة ،والتــي هدفت إىل
بيــان املكانة العلمية للشــيخ
عبدالرحمن الســعدي ،وبيان
شــمولية املنهــج العلمي لدى
العالمــة الســعدي ،وبيان أن
العلماء منوط بهــم دور كبري
يف مواجهــة كل فكــر دخيل
وغريــب ،وبيــان أن العالمة
الســعدي له منهــج فريد يف
التعامل مع املخالفني يف مسائل
االعتقاد ،والتــي تمحورت إىل
جهود العالمة السعدي يف الرد
عــى املالحــدة ،والعرصانية،
والجهمية ،والقدرية ،والخوارج.
يف حــن تحــدث الدكتور
إبراهيم بن عبدالرحمن الرتكي
مدير التحرير للشؤون الثقافية
بصحيفــة الجزيــرة بعنوان
السعدي والقصيمي بني األغالل
والتنزيه "حــوار أحادي ولقاء
لم يتم" ،والتي هدفت إىل تجلية
العالقة بني الشيخ عبدالرحمن
الســعدي وعبدالله القصيمي
بعد نرش كتاب (هذه األغالل)،
وإضاءة مســاحة غري موثقة يف
كيفية وصول الكتاب موضوع
االختالف للشــيخ الســعدي،
والبحث يف مسألة لقاء الشيخني
يف لبنان.

جانب من الجلسة الرابعة برئاسة أبا الخيل

عدد من الحضور

الجلسة الخامسة

جهود الشيخ السعدي ومنهجه في الفقه وأصوله «»١
جاءت الجلســة الخامســة
بعنوان جهود الشــيخ الســعدي
ومنهجه يف الفقــه وأصوله ،والتي
رأســها الدكتور عيل العقالء عميد
عمادة شؤون الطالب ،والتي بدأت
بورقــة قدمها األســتاذ الدكتور
عبدالله بن حمد الغطيمل ،أســتاذ
الفقه بجامعة أم القرى ،عن مالمح
الـــنزعة الفقهـــية عند الشيخ
عبدالرحمن بن ســعدي من خالل
"تيســر الكريم الرحمن يف تفسري
كالم املنان" ،والتي هدفت إىل بيان
عنايــة العالمة بالجانب الفقهي يف
تفسريه ،وتمحورت إىل تأكيد النزعة
الفقهية يف تفسري الشيخ ،وشهادة
العلماء بأن كتاب الشــيخ  -رحمه
اللــه  -حافل بأحــكام الرشيعة،
وكذلك تكامل الحكــم الفقهي يف
املســألة الواحدة يف آيات مختلفة،
وتفقه الشيخ  -رحمه الله  -يف آيات

الذكر الحكيم.
يف حني تناولت الورقة الثانية
التــي قدمهــا األســتاذ الدكتور
عبدالعزيز بن محمــد بن إبراهيم
العويد أســتاذ الســنة بجامعة
القصيم ،منهج العالمة السعدي يف
الفتوى ،والتي هدفت إىل الكشــف
عن منهــج العالمة الســعدي يف
الفتوى يف جانب التأصيل وجانب
التطبيق ،وتمحورت إىل آراء العالمة
السعدي يف أحكام الفتوى ،وتطبيق
الفتوى عند العالمة السعدي.
ومن ثم ،شارك األستاذ الدكتور
عبد العزيز بن أحمد البجادي أستاذ
النحو والــرف بجامعة القصيم
َــاض ِف فِ ْقهِ
عن التَّ ْق ِســي ُم ال ِّري ِ ُّ
ِّ
السعْ دِيِّ البُيُو ُع -أُنْمُوذَجً ا ،-والتي
تهدف إىل بيان انتظام عقلية الشيخ
عبد الرحمن السعدي -رحمه الله-
يف تناوله ملسائل الفقه وترجيحاته،

واالســتفادة من جهوده يف تنظيم
مسائل الفقه وجمع النظائر تكييفا
وحكما ،وإبراز ما امتاز به الشيخ
من هيكلة الفقه وتقريبه للناشــئة
من طلبة العلم.
ويف ختام الجلســة شــاركت
الدكتورة ســهري محمد يوســف
القضاة أســتاذ الفقه املشــارك
بجامعة القصيــم ،والدكتورة منى
النصار ،أســتاذ الفقه املســاعد
بالجامعة ،بورقة بعنوان اختيارات
الشيخ السعدي يف املسائل الفقهية
الطبية ،والتي هدفــت إىل معرفة
املنهج الذي اعتمده فضيلة الشيخ
وجهــوده إلصدار فتــاواه وطرق
تعامله مع املسائل الفقهية الطبية،
ومعرفة املســائل الفقهية الطبية
التي تناولها الشــيخ واجتهد فيها،
وكذلــك معرفة مــدى تأثر الفقه
وتأثريه بالجانب الطبي.

جانب من الجلسة الخامسة برئاسة العقالء

 12مؤتمر الشيخ العالمة عبدالرحمن السعدي
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الجلسة السادسة

جهود الشيخ السعدي ومنهجه في الفقه وأصوله «»٢
بدأت الجلســة السادســة
بعنوان جهود الشــيخ السعدي
ومنهجه يف الفقــه وأصوله (،)2
والتي رأســها األســتاذ الدكتور
نارص بن محمــد الصايغ ،عميد
كليــة العلــوم واآلداب باملذنب،
وشــارك بها الدكتور محمد بن
إبراهيــم الرتكي أســتاذ أصول
الفقه املساعد بالجامعة ،وتحدث
عن التوظيف الداليل عند الشــيخ
السعدي ،والتي هدفت إىل التعرف
عىل مهارة الشــيخ ابن سعدي يف
توظيف علــم الداللة األصويل من
خالل استعراض األمثلة التطبيقية
حيال ذلك ،وكذلك إبراز السمات
العلمية التي تميّز بها ابن سعدي
من خالل توظيف الداللة األصولية
يف اســتخراج املعانــي ،والربط
بــن التوظيف الــداليل األصويل
واجتهــادات الشــيخ الخاصة،
كتفسريه للمســيح الدجال ،من
خالل استعراض هذه االجتهادات
الخاصة كأمثلة متفرعة من إحدى

الدالالت اللفظية.
بعد ذلــك تحدث األســتاذ
الدكتــور محمود حامــد عثمان
أســتاذ أصول الفقه بجامعة أم
القــرى ،بورقة بعنــوان النظر
املقاصدي يف مصنفات الشــيخ
السعدي ،منظومة القواعد الفقهية
أنموذجا ،والتــي تحدث فيها عن
مفهوم النظــر املقاصدي ،وأنواع
املقاصد ،وخصائصها ،والتعريف
بمنظومة القواعد الفقهية للشيخ،
والنظر املقاصــدي يف الجوانب
العلمية عنــد الشــيخ ،والنظر
املقاصدي يف الجوانب الدعوية عند
الشيخ ،وكذلك النظر يف الجوانب
الرتبويــة ،و تطبيقــات النظر
املقاصدي عىل منظومة الشيخ يف
القواعد الفقهية.
ثم شــارك الدكتــور خالد
بن عبدالله املزيني أســتاذ الفقه
املشارك بجامعة امللك فهد ،بورقة
عن تحصني مناطات األحكام عند
الشــيخ عبدالرحمن بن سعدي،

والتي هدفت إىل مناقشــة ظاهرة
التعليل الفقهي وتحرير مناطات
األحكام يف فقه الشــيخ السعدي،
وتمحــورت إىل مفهوم املناط عند
الفقهــاء ،وتحرير املناط عند ابن
سعدي ،وتحصني املناط ،وتقرير
الجمــع والفــرق ،والتفريع عىل
املناط.
كما شــارك الدكتور مازن
بن عبدالله بن عيل العقل أســتاذ
أصول الفقه املســاعد بجامعة أم
القرى ،بورقــة عن منهج العالمة
عبدالرحمن ابن ســعدي يف علم
الجدل واملناظــرة ،وجهوده فيه
ً
ً
وتطبيقا ،والتي هدفت إىل
تأصيل
إبراز جهود الشيخ -رحمه الله-
يف خدمة علم الجــدل واملناظرة،
واستخالص منهجه فيه من نفيس
ما بثه يف آثاره العلمية من مبادئ
هذا العلم وقواعــده ،وآدابه ،وما
يعرض ملن يســتعمله من أحوال،
وإبراز آرائه يف أهم مســائل علم
الجدل واملناظرة.

الصايغ

الجلسة السابعة

االجتهاد والتجديد في تراث الشيخ السعدي

جانب من الجلسة السابعة

واختتــم املؤتمر بالجلســة
السابعة بعنوان االجتهاد والتجديد
يف تراث الشــيخ الســعدي ،والتي
رأسها األســتاذ الدكتور فريد بن
عبدالعزيــز الزامل ،وشــارك بها
األستاذ الدكتور ســعيد بن متعب
بن سعيد القحطاني ،أستاذ أصول
الفقــه بجامعة امللــك خالد ،عن
منهجيــة التفريق والتقســيم عند
الشيخ السعدي وأثرهما يف االختيار
الفقهي واملناظــرة والتعليم ،والتي
هدفت إىل بيان اســتعمال الشيخ
عبدالرحمــن الســعدي للفروق
والتقاســيم يف كتبه ،وإبــراز أثر
الفــروق والتقاســيم يف الرتجيح

واالختيار واملناظــرة ،وإظهار أثر
الفروق والتقاســيم وفوائدهما يف
التعليم ،والتي تمحورت حول حقيقة
الفروق وأركانها ،وجهات التفريق
وطرقــه ،والفروق عند الســعدي،
والتقاسيم عند السعدي ،وكذلك أثر
منهجية التفريق والتقسيم يف الفقه
والتعليم واملناظرة.
ثم تحــدث الدكتــور عيل بن
سليمان بن عبد الله الحامد ،أستاذ
اللغــة العربية املســاعد بجامعة
القصيــم ،عن جهود الشــيخ عبد
الرحمن الســعدي يف اللغة والنحو،
وهدفت ورقته إىل بيان قيمة الشيخ
الســعدي ومؤلفاته من حيث اللغة

والنحو ،وتعزيز دور الشيخ العلمي
ببيان منهجــه يف اإلفادة من اللغة،
وتمحورت حول جهود الشــيخ يف
اللغة والنحو.
بعدها تحدثــت الدكتورة نغم
إســماعيل محمود عبد الاله أستاذ
الفقــه املشــارك بالجامعة ،حول
ورقتها بعنوان آراء الشيخ السعدي
الفقهية يف التقنيات الحديثة "دراسة
فقهية مقارنة" تسليط الضوء عىل
آراء الشــيخ السعدي -رحمه الله -
الفقهية يف بعض التقنيات الحديثة،
وعرض نموذجا يقتدى به من علماء
العرص الحديث كالشــيخ السعدي
– رحمه اللــه  -يجمع بني األصالة

الزامل

واملعارصة ،وفهم الواقع ومعطياته،
وتعريــف األجيال الجديــدة بآراء
الشــيخ الســعدي – رحمه الله -
وأدلته مــع مقارنتها بآراء الفقهاء
املتأخرين.
وتحــدث الدكتــور محمد بن
إبراهيم بن حسن السعيدي ،أستاذ
أصول الفقه املســاعد بجامعة أم
القرى ،عن ورقتــه بعنوان موقف
الشــيخ عبدالرحمــن بــن نارص
الســعدي من املخرتعات الحديثة،
والتي هدفت إىل املساهمة يف إبراز
الشيخ عبدالرحمن السعدي ،وبيان
سعة علمه وسماحة موقفه ،واتساقه
مع املنهج الســلفي ،واملساهمة يف

تصحيح الصورة النمطية التي بدأ
أعداء املنهج الســلفي يف تكوينها
لدى الناس ،بأن السلف ومنهجهم
منهج منغلق ال يتماىش مع العرص
الحديث ،وإبراز منهج الســلف يف
التعامل مع املســتجدات الدنيوية،
بتســليط الضوء عىل واحد من أبرز
ممثيل منهــج الســلف يف العرص
الحديث.
ويف ختام الجلســة األخرية من
املؤتمــر ،تحدث األســتاذ الدكتور
عارف بن عوض الركابي أســتاذ
أصــول الفقه بجامعــة أم القرى،
عــن ورقته بعنــوان الرســائل
العلمية يف جهود الشــيخ السعدي

 دراســة وصفية ،حيث هدفت إىلالتعريف بالرســائل العلمية التي
كتبت يف جهود الشــيخ السعدي يف
الجامعات السعودية ،وبيان الدوافع
والبواعــث لكتابة تلك الرســائل،
وكذلك عــرض ووصف ما تضمنته
تلك الرســائل العلمية يف خططها،
وإظهار أهــم نتائــج وتوصيات
الرســائل العلمية التــي كتبت يف
ّ
والتوصل
جهود الشيخ الســعدي،
إىل نتائج ّ
تلخــص موضوعات تلك
الرسائل العلمية وجهاتها والتوصية
بعدد من التوصيات يف اســترشاف
البحوث والدراسات يف جهود الشيخ
السعدي.

تغطيات 13
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تخللها  13محاضرة و 9ورش عمل على مدى ثالثة أيام

كلية الصيدلة تختتم «ندوة االمتياز
الثالثة» بمشاركة نخبة من المتحدثين

اختتمت الجامعة ،مُمثلة بكلية الصيدلة ،يوم الخميس املوافق 1441/3/24هـ ،ندوة االمتياز الثالثة ،التي
اســتمرت ملدة ثالثة أيام بمقر مرسح العيادات الطبية ،واســتهدفت طالب وطالبات االمتياز وحديثي التخرج
يف كليــات الصيدلة باململكة ،حيث تخلل النــدوة  13محارضة ،و 9ورش عمل ،يقدمها نخبة من املمارســن
واألكاديميني من عدة جامعات ومستشــفيات وهيئات حكومية ،وذلك إلثراء املستفيدين بك ٍم كبري من املعلومات
واملهارات من قبل املتخصصني باملجال ،بمشاركة عدد كبري من الطالب والطالبات.
وهدفت الندوة ،التي تم اعتمادها بواقع  26ساعة تعليم مستمر من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية،
إىل تأهيل طالب وطالبات االمتياز باملهارات الالزمة للدخول إىل ســوق العمل وتنمية القدرات واملعلومات لديهم،
وذلك من خالل عدد من املحاور التي تناقشــها الندوة ومنها :املهارات املطلوبــة أثناء فرتة االمتياز ،ومهارات
االستشــارات الدوائية ،والفرص الوظيفية يف مصانع ورشكات األدوية ،باإلضافة إىل الفرص الوظيفية يف الهيئة
الســعودية للغذاء والدواء ،ومهارات اجتياز املقابالت الوظيفية ،وكذلك مهارات كتابة الســرة الذاتية ،وبرامج
الزمالة يف الصيدلة داخليا ً وخارجيا ً واختبار ممارسة مهنة الصيدلة السعودي.
من جهته ،قال الدكتور عبداملجيد القســومي عميد كلية الصيدلة :إن هذه النــدوة جاءت امتدادًا لندوات

االمتياز التي تقيمها الكلية ســنويًا
لطالب وطالبات االمتياز والخريجني،
وذلك إيمانا من الكلية بمســؤوليتها
تجاه طالبها وطالباتها وخريجيها،
واإلسهام بصقلهم وتأهيلهم لينافسوا
زمالئهم مــن الجامعات األخرى يف
سوق العمل ،مشريًا إىل حرص الكلية
عىل تقديم هذه الندوة كل عام لتغطية
املواضيع التي تهــم مرحلة االمتياز
وما قبلها ،ورحلــة التخرج وما قبل
التخرج ،ملحاولــة تغطية املواضيع
التي تتوارد يف أذهان الطلبة يف هذه
املرحلة وهي ســوق العمل والتقديم
عىل سوق العمل والفرص الوظيفية.
وأشار عميد الكلية ،إىل أن الكلية
ســعت يف األعوام املاضية إىل تغطية
كافة الجوانــب التي يفكر بها كافة
الطالب سواء الذين يخططون إلكمال
الدراسة عن طريق الزمالة السعودية

أو خــارج اململكــة ،أو من يخطط
للبحث عن عمــل ،وذلك من خالل
توسيع مدارك الطالب لجهات العمل
والفرص الوظيفيــة التي قد تكون
غري واضحة ،خصوصا ً الصيدليات
األهلية ومصانــع األدوية ورشكات
األدوية التي قــد يكون الطالب من
األصل لديــه الدرايــة الكاملة عن
دور الصيديل باملستشــفيات ،ولكن
قــد تغيب عن الطــاب أهمية دور
الصيديل يف مثل هذه األماكن ،مؤكدًا
أن الكليــة تحاول يف كل عام تغطية
هذه النقاط ليخرج الطالب بتصور
واضح يســاعده يف تحديد الخطة
القادمة ومسار ما بعد التخرج.
ولفت "القسومي" إىل أن الندوة
حرصت كذلك عىل تغطية الهاجس
الكبري لــدى الطلبة وهــو اختبار
مزاولة املهنــة ،وما يحتاجه الطالب

خالل فرتة التقديم وكتابة السرية
الذاتيــة ،واملقابلة الشــخصية
وغريهــا ،حيث حظيــت الكلية
هذا العام ،باســتضافة نخبة من
املتحدثني الذين يمتلكون الخربة
يف هذا املجال ونعتقد أن الطالب
والطالبة ســوف يخرجون منهم
بأقىص درجــات الفائدة ،مُقدمً ا
الشــكر والتقدير ملعــايل مدير
الجامعة األســتاذ الدكتور عبد
الرحمن بــن حمد الداود ،ووكالء
الجامعة عــى دعمهــم للكلية
وأنشطتها ،وللمتحدثني ،والرعاة
يف هــذه الندوة ،وكذلــك للطلبة
الذين قاموا عىل التنظيم والتنسيق
لهذه الندوة بجهود طالبية بحتة،
داعيًا الله التوفيــق للجميع وأن
تحقق النــدوة األهــداف التي
وضعت من أجلها.

محاضرات وورش عمل لمناقشة أكثر الموضوعات أهمية لدى طلبة االمتياز والخريجين..

«اختبار مزاولة المهنة والمقابلة الشخصية وبرامج اإلقامة ومتطلبات العمل
في مجال تصنيع األدوية وجمع وتحليل البيانات الطبية»

مشاركة أحد الحضور

تناولت محارضات وورش العمل لندوة
االمتياز الثالثة ،عددًا كبريًا من املوضوعات
التي تهم طالب وطالبات االمتياز واملقبلني
عىل مرحلة االمتياز ،وكذلك حديثي التخرج
يف كليات الصيدلة باململكة ،قدمها نخبة من
املمارســن واألكاديميني من عدة جامعات
ومستشفيات وهيئات حكومية.
حيــث تضمنت النــدوة عــددًا من
املحــارضات الهامة منهــا محارضة عن
"دور الصيــديل يف الهيئــة العامة للغذاء
والدواء" قدمها الدكتور عادل الرويســان،
مدير إدارة ســامة الدواء وإدارة املخاطر
املكلف بالهيئة الســعودية للغذاء والدواء،
حيث وضح خاللها الرؤية والرسالة لهيئة
الغذاء والدواء ،ثــم تطرق إىل الحديث عن
قطاعات العمل املختلفة املتاحة للصيادلة
داخل الهيئة ،باإلضافــة لنبذة عن طبيعة
العمــل يف كل من هذه القطاعات ،كما قدم
الدكتور الرويســان إحصائيات عديدة عن
أعداد الصيادلة العاملــن يف كل من هذه
القطاعات.
بعد ذلك ،قدمت الدكتورة ديما العيىس
استشارية الصيدلة اإلكلينيكية ،محارضة
بعنــوان برامــج اإلقامة داخــل وخارج

اململكة ،حيــث أوضحت أهميــة برنامج
اإلقامة للصيادلــة ،باإلضافة إىل الفروقات
بني برامج اإلقامة داخــل اململكة العربية
السعودية وخارجها ،ثم تناولت املحارضة
خطوات ومراحل التقديم عىل برامج اإلقامة
التابعــة للهيئة الســعودية للتخصصات
الصحية ،كما احتوت املحارضة عىل بعض
األمثلة حول كيفية تحديد الربنامج األفضل
لكل متقدم.
كما شــهدت الندوة ورشة عمل حول
إرشــادات املريض يف األمــراض املزمنة،
قدمتهــا الدكتــورة هديل ســمرقندي
استشارية الصيدلة اإلكلينيكية يف مستشفى
امللك فيصل التخصــي ومركز األبحاث،
والتي بينــت من خاللهــا طريقة تقديم
املعلومــات الدوائيــة للمريض عن طريق
الصيديل كتابيا ً أو شــفهياً ،ومن األمراض
املزمنة التي نوقشت يف هذه الورشة :مرض
الســكري ،وارتفاع ضغط الــدم ،والربو،
ومضادات التجلط ،وقد شملت االستخدام
الصحيــح للــدواء ،األعــراض الجانبية،
التخزين ،التداخــات الدوائية والغذائية،
وتغيري نمط الحياة الخاطئ.
وقدمت الدكتورة غادة باوزير األستاذ

املشارك يف قسم الصيدلة اإلكلينيكية يف كلية
الصيدلة بجامعة امللك ســعود ،محارضة
حول اختبــار مزاولة مهنــة الصيدلة يف
الســعودية ،حيث تناولت املحارضة عدة
محاور حــول أهمية اختبــار الرخصة
وقواعد االختبار العامــة وتواريخ اختبار
الهيئة ،وكذلك طريقة نتائج اختبار الهيئة
وتصنيــف الدرجات ومصادر دراســية
لالختبار ،واختتمت املحــارضة بنصائح
للطالب والطالبات لالســتعداد لالختبار
بشكل جيد.
فيمــا قدمت الدكتــورة ديما العيىس
استشــارية الصيدلة اإلكلينيكية محارضة
حول كيفية جمع وتحليل البيانات الطبية،
ركــزت فيها عــى أهمية جمــع وتحليل
البيانات الطبية بطريقــة دقيقة ،وكيفية
االســتفادة من نتائجها ،كما تمت مناقشة
التحاليــل والفحوصات التي تســاعد يف
تحديد قرارات التشــخيص ،باإلضافة إىل
أهميتهــا يف عملية التشــخيص وإصدار
القرارات لحالة املريــض ،وتناولت أيضا
نموذج جمع البيانات املســتخدم وكيفية
االستفادة منه بأقىص صورة.
وبدوره ،قــدم الدكتور خليفة الذياب
استشاري الصيدلة اإلكلينيكية يف مستشفى
الحرس الوطني ،وورشة عمل حول كيفية
اجتياز املقابلة الشــخصية ،تمت خاللها
مناقشة أرسار اجتياز املقابالت الشخصية،
واألخطــاء التي قد تعطي انطباعا ســيئا
عن أســلوب الشــخص وثقته بنفسه ،أو
قد توحــي بعدم جديتــه أو مهنيته ،كما
تم التعرض لألســئلة األكثر شيوعا ً أثناء
إجراء املقابالت الشــخصية وفهم الغرض
الحقيقي من طرح كل سؤال وبالتايل الرد
بذكاء عىل األسئلة املطروحة.
كما قدم الدكتور خليفة الذياب ،ورشة
عمل أخــرى حول ناقــش خاللها قراءة
التحاليل الطبية وتفسريها ،وأسباب حدوث
األخطاء يف الفحوصــات الطبية املخربية،
وكان من أهداف الورشة أيضا الرتكيز عىل

جانب من الندوة

الخلفية العلمية وراء اســتخدام التحاليل
الطبية املختلفة ،وبالتــايل فهم مؤرشاتها
لرصد صحة اإلنســان والكشف عن وجود
أي اعتالالت أو اضطرابــات يف الوظائف
الحيوية والعضوية للجســم ،وتم التطرق
ألكثر التحاليل اســتخدما مثــل التحاليل
الخاصة بالكبد والكىل والقلب وتلك املتعلقة
بمشاكل الدم واألمالح يف الجسم.
وتناولت الورشة التي قدمها الدكتور
خالد السليمان من مستشفى امللك فيصل
التخصــي ومركز األبحــاث ،موضوع
التغذية الوردية ملــرىض العناية الحرجة،
وتقييــم الحالة الغذائية ملــرىض العناية
املركزة املصابني بطــرق مختلفة وكيفية
االستفادة من األســاليب املختلفة يف دعم
التغذية الوريدية ملنع حدوث سوء التغذية،
أو اإلفــراط يف التغذيــة ،ومتالزمة إعادة
التغذية ،كما تمت مناقشــة تقييم وتحديد
متطلبات الســوائل ملرىض العناية الحرجة
اعتمــادا عىل الحالــة الرسيرية واملرضية
وتقييــم وتحديــد االحتياجــات اليومية
مــن الســعرات الحراريــة ،الربوتينات،
الكربوهيدرات والدهون ملــرىض العناية
الحرجة عىل أســاس الحالــة الرسيرية

واملرضية.
واحتوت الورشــة عىل تصميم لخطة
مناســبة للتغذية الوريدية ملرىض العناية
الحرجة ،بنا ًء عىل الظروف الطبية للمريض
ومراقبــة وتقييم للمضاعفــات املحتملة
للتغذية الوريديــة ،وكيفيه التعامل معها
لتلبية االحتياجات الغذائية بشــكل أفضل
وملنع اآلثار الضارة ،كما تناولت الورشــة
تحديد وتعديــل متطلبــات االحتياجات
اليومية من السعرات الحرارية ،الربوتينات،
الكربوهيــدرات والدهون بســبب األدوية
املصاحبــة أو التفاعــات بــن التغذية
الوريدية والعقاقري.
يف حني قدم الربوفيسور محمد العمر
مدير عــام مصنع الدوائيــة يف القصيم،
محارضة تعرض فيهــا لألدوار التي يقوم
بهــا الصيديل يف مصانــع األدوية ،وكذلك
املهارات الالزمة التــي يحتاجها الصيديل
الذي يرغــب يف العمل يف مجــال تصنيع
األدوية ،كمــا تطرق الدكتور العمر ملراحل
تطور أدوار الصيادلــة يف مجال التصنيع
الدوائي ،كما أجاب الربوفيسور العمر عىل
كل أســئلة الطالب والطالبات حول كل ما
يتعلق بهذا املجال.

 14الرأي

العدد  27 | 101ربيع األول  24 | 1441نوفمبر 2019
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

هل الروبوت بحاجة ألخالقيات تحكم تصرفاته؟
د .فهد العييري
عميد معهد الدراسات والخدمات االستشارية المكلف

إىل وقت قريب كان استخدام
الروبوت مقترص عىل املصانع،
لكن مــع ازدياد اســتخدام
الروبوتــات يف املجال الطبي،
الخدمــي والرتفيهــي صار
هناك ثــورة باملفاهيم حولها
ونتج عــن هذا اشــكاليات
اقتصادية ،قانونية ،أخالقية
واجتماعية .وهذه االشكاليات
ال تقل أهمية عن املشــاكل يف
الجانــب الهنديس والربمجي.
يف الحقيقــة ال يوجد تعريف
واحد متفق عليــه للروبوت
لكن ربمــا نقــول انها آلة
مربمجة تقوم بمهــام نيابة
عن االنسان بشــكل تلقائي
ويدخل تحت هــذا الوصف
اجهزة مختلفة مثل االنســان
اآليل ،الطائرة بــدون طيار،
واملركبــة ذاتية القيادة .كلمة
روبوت ايضا تحــوي أحيانا
األنظمــة "بــوت" والتــي
تقوم بمهام ســوا ًء روتينية
متكررة أو مهام تتطلب ذكاء
اصطناعي يتم القيام بها بنا ًء
عىل حسابات للبيئة املحيطة.
اذن ،ماهــي اخالقيــات
الروبــوت Robot Ethics؟
االخالقيات تعني بشــكل عام
املبــادئ والقيــم التي تقود
شــخص او مجتمــع لفعل
االشــياء الصحيحة واالبتعاد
عن االشــياء الخاطئة .فمثال
هنــاك اخالقيات املهنة ،وهي
مبادئ تقود العاملني يف مجال

معني لتنظيم عالقاتهم سوا ًء
بني بعضهم البعض او بينهم
وبــن العمــاء والجمهور.
لذلــك ،اخالقيــات الروبوت
هي املبــادئ التي تنظم عمل
العاملني بمجــال الروبوتات
ســوا ًء تصنيــع ،برمجة ،او
تشغيل .لكن هناك من ع ّرف
اخالقيات الروبوت بشــكل
ّ
وقســمها لشقني،
أكثر دقة
الشــق األول وهي اخالقيات
املســتخدم تجــاه الروبوت
وتشــمل طريقة استخدامه
واالعتمــاد عليــه وكيفيــة
التعامل معه ،الشــق الثاني
وهــي اخالقيــات الروبوت
نفسه تجاه من حوله وتشمل
كيــف يتعامــل الروبــوت
مع املســتخدم والروبوتات
األخــرى والبيئــة املحيطة.
لكن الروبــوت كآلة مصنوعة
ال تحمل داخلها أي مشــاعر،
عواطف ،مبادئ ،قيم ،قوانني،
تقاليــد ،أو ديــن ،فكيــف
تتعامل هــذه اآللة مع الناس
املحيطــن والذيــن يحملون
كل هذه الصفات اإلنســانية.
فتعامالت الناس بني بعضهم
تحكمها تلــك الصفات والتي
تعترب اخالقيات ،واســتخدام
النــاس ألي أداة (ســيارة،
كمبيوتر ،هاتــف ذكي)...،
لتســهيل حياتهم او لتسهيل
التعامالت ايضا محكوم بتلك
الصفات.

ولعيل اختم بهذا الحدث ففي
 ٢٣مــارس  ٢٠١٦أطلقت
رشكة مايكروســوفت حساب
خاص بالدردشــة يف تويرت
اســمه تاي @TayandYou
و كان خلفــه برنامج بذكاء
اصطناعــي "بــوت" يغرد
ويتفاعل مع املتابعني ويتعلم
منهــم برسعة هائلــة .بعد
ساعات أوقفت مايكروسوفت
الحســاب بســبب تغريدات
كراهيــة وعنرصيــة بــدأ
الحساب يكتبها .تاي لم يكن
ســيئا لكن بوجــود خاصية
التعلــم اآليل Machine
 Learningفقــد تعلــم من
البيئة أشــياء ســيئة جعلته
يعيد اســتخدامها "كالطفل"
وليس لديه قــدرة عىل تمييز
املعرفة التي يتعلمها ،إضافة
إىل افتقاره ملبــادئ ومفاهيم
تحكم استخدام هذه املعرفة.
من هنــا تأتــي الحاجة إىل
اخالقيات تحكــم ترصفات
األجهــزة واألنظمــة املزودة
بالــذكاء االصطناعي والتي
تقــوم بمهــام نيابــة عن
االنســان .اخالقيات تُربمج
بأنظمتهــا تحكــم تفاعلها
مع البيئــة املحيطة وتوجهها
لحساب العواقب الناتجة عن
مخرجاتها ســوا ًء كانت هذه
املخرجات عبارة عن نصوص
كما يف حالة تــاي أو أفعال
حسية كما يف الروبوتات.

اضطراب كراهية األصوات
د .إيناس محمود غريب
أستاذ علم النفس المساعد بكلية التربية ببريدة

قد تالحظ يف بعض األحيان أنك
قد يصدر عنك رد فعل انفعايل
ســلبي تجاه بعض األصوات
الخافتة أو الهامســة ،والتي قد
ال تستثري نفس ردة الفعل لدى
العامة من الناس ،كصوت مضغ
الطعام ،أو رصيــر األقالم ،أو
طقطقة األصابع الخ ..حيث من
املمكن أن تســبب لك مثل هذه
األصوات القلق والتوتر.
وهــذه الحالة تســمى يف علم
النفس "امليســوفونيا" أو ما
يطلق عليها متالزمة الحساسية
االنتقائيــة لألصــوات ،وهو
اضطراب عصبي قد يظهر عند
البعض يف سن الطفولة املتأخرة
وتستمر معاناتهم كلما كربوا،
وقد ينحرص يف بــادئ األمر يف
الضوضاء الصــادرة من أحد
أفراد األرسة ليتســع بعد ذلك
لعددٍ ال بأس بــه من العنارص

البرصية والسمعية األخرى.
ويرتبط هــذا االضطراب بمن
يعانون مــن التقلبات املزاجية
والقلقــن والوسواســيني ،إال
أن املفاجــأة التــي اعتربهــا
البعــض خربا ســارا ملصابي
"امليســوفونيا" ،هو ما أثبتته
بعض الدراســات حول ارتباط
هذا االضطراب بالذكاء الشديد
لدى مــن يعانــون منه لكون
أدمغتهم تعمل بشــكل يفوق
الحالة الطبيعيــة لعمل دماغ
الشخص العادي.
ولم يؤكــد لنا العلماء ســببا
واضحا لذلك ،فالبعض يشــر
إىل وجود عوامل وراثية ناتجة
عن خلــل جيني ،أو ربما وجود
خلل يف الجهاز السمعي ،حيث
يفشل يف تفســر تلك األصوات
مما يؤدي لحالــة من االرتباك
والهياج.

وتتنــوع األســاليب التكيفية
املســتخدمة من قبل املصابني
للتعامل مع األصوات املكروهة
لديهم ،ما بني مغــادرة املكان
فور سماع الصوت ،أو استخدام
ســماعات األذن ،وقد يصل يف
الحاالت املتطرفة إىل الســلوك
التجنبي.
وخيــارات العــاج مــن هذا
االضطراب تكاد تكون محدودة
وغري متاحــة ،حيث تم تجريب
مضــادات القلق واالكتئاب عىل
املصابني ولكن بال جدوى ،مما
دفع البعض إىل تجريب بعض
فنيات العالج املعريف السلوكي
متمثلة يف خفض الحساســية
التدريجــي ،والتعريض وذلك
لرتويــض الخاليا الســمعية
تدريجيا ،وتحســن أداء املزاج
مما يســفر عنه خفض حالة
القلق والتوتر لديهم.

يوم الجودة
العالمي
د .شيرين أحمد قالوة
مديرة وحدة الجودة بكلية
التمريض

يعترب يوم الجودة العاملي املظلة
التي يســتظل بها رواد الجودة
يف العالم أجمع يف كافة املنشــآت
واملؤسســات التي تحرص عىل
إخراج املنتج الخاص بها يف أفضل
صورة ،ويتســم بالتميز يف عمله
وتنفيذه.
ومن هذا املنطلــق فإن العالم يف
شتى بقاع األرض يسعى جاهدا ً
إىل الوصول إىل مرحلة التميز يف
األداء واإلتقان يف العمل ،ومن ثم
يتحقق ضمان الجــودة ،ولذلك
فإن كل هيئة أو مؤسسة تحرص
عىل تحقيق وضبــط اإلتقان يف
العمل ،ومن أجل التميز يف األداء
داخل املؤسسات التعليمية فتلك
املؤسســات تحث منسوبيها عىل
تفعيل ومراقبة أســس ومعايري
الجودة ،كما يستفيد من منظومة
الجودة كافة األطراف املشاركة
يف املؤسســة التعليمية سواء كان
عضو هيئــه تدريس أو طالب أو
موظــف أو عضو هيئة التدريس
يســتفيد من تنظيم شتى أموره
التدريسية والربامجية.
أما الطالب ،فإن الجودة تضيف

له طابــع التميــز كخريج كما
تمنحه مهارات تساعده عىل تلبية
احتياجات ســوق العمل ،ومن
ناحية أخرى فإن املوظف يستفيد
من عمله بمؤسســة تحرص عىل
تطبيق معايري الجــودة يف كافة
األمور والتعامــات الوظيفية،
كما تضفي الجــودة طابعا ً من
الشــفافية والعدالــة يف العمل
والحرص عىل حقوق منسوبيها
وطالبها ،لذا ال يمكن أن نستثني
أحدا أو فئة من االســتفادة من
ضمــان الجــودة وتطبيقاتها،
فالكل رشكاء يف مسؤولية تحقيق
وضمان معايري الجودة.
ومن ثم فالكل رشكاء يف النجاح،
لذا فإن القائمني عىل إدارة الجودة
باملنظمات واملؤسسات التعليمية
يجب أن يسلطوا الضوء عىل كافة
التحديات التي تحيل دون تحقيق
مبادئ وأسس الجودة وأن تركز
بؤرة الضوء عىل التهديدات التي
تواجــه فريق العمــل بالجودة
وتقــف حائــاً دون الوصول
للتميز ،ومعا ً بالجــودة يدا ً بيد
نحو غد مرشق ميلء بالتحديات .

اليوم العالمي للسكري
أمجاد إبراهيم العميل
كلية التمريض

نتعجب ملاذا تحتل اململكة
املراكز األوىل يف معدالت اإلصابة
بالسكري؟
مع أنه أكثر مرض تثقيفاً ،الكل
يعرف ُه ويعرف أعراضه ويعرف
أنه مزمن ومرض خطري جدا ً
مع تقدم العمر ،ويرجع سبب
أصابتنا به وراثيا ً أو بسبب
نظامنا الغذائي اليسء جدا ً
املمتلئ بالسكريات ،فأغلب
البيوت السعودية نجد فيها

يوم البحث
العلمي الثالث
أوصاف فهد الزلفاوي
كلية التمريض

أب أو أم أو أحد أفراد العائلة
مصاب بالسكري ،ونجد أن
السكريات والحلويات موجودة
بكثرة مفرطة بيننا أكثر من
الفواكه والخرضوات ونتعجب
ملاذا؟!
تخيل
السكري هو السبب يف أكثر
من  1.5مليون حالة وفاة يف
العالم ،وعدد املصابني بالسكري
 422مليون ،أمة وشعب كامل

عىل الرغــم مــن أن املؤتمرات
والنــدوات العلميــة ال تزيد عن
بضعة أيام ،فــإن التحضري لها
يستغرق شهورا أو ربما سنوات،
فهل تستحق كل هذا؟ نعم ،تنظيم
املؤتمرات والندوات وكذلك األيام
العلمية وحضورها له من الفوائد
ما يصعب حرصها وقياسها.
فإذا كانت الحياة الكريمة وازدهار
الحضارة ال يكــون إال من خالل
مجتمــع يضم مختلــف الفئات
البرشية التي تتبادل املنفعة وتقوم
باألدوار املختلفة ،فكذلك ازدهار
العلــوم ال يكــون إال من خالل
مجتمع علمي متخصص ،وهذا ما
نجده يف يوم البحث العلمي الثالث
الذي تنظمه عمادة البحث العلمي
بكلية التمريض والذي يضم نخبة
رائدة من املتحدثات الالتي يعملن

مضاعفات مرض السكر ليست
سهلة (تلف باألعصاب وتلف
الكىل وتلف العني وأمراض
القلب وبطء التئام الجروح
وغريها)...
املحزن أن ُه تسجل حاالت كثرية
من األطفال مصابني بالسكري،
فبأيدينا نوقف زيادة هذه
األعداد وبأيدينا نعّ دل أنظمتنا
الغذائية ..بأيدينا نوقف
السكري..

عىل تقديم برنامج علمي متكامل
للطالبات.
ويعد هذا اليوم العلمي مهم جدا لنا
كطالبات لصقل املهارات العلمية
واألكاديمية ولعرض مسيـــرة
النشـــاط البحثي ،واستعراض
األبحـاث التي نرشتها خريجات
الكلية يف مختلف املجاالت واالطالع
عىل كل ما هو جديد من الدراسات
واألبحاث العلمية.
كذلك التعلم من اآلخرين ســواء
من حيث معرفة طــرق التحليل
التي اتبعوهــا ،أو طريقة عرض
البيانات وهذه من األساســيات
التي يصعــب تعلمها من الكتب،
خاصة وأن اليوم العلمي استقطب
أفضــل املتحدثني ِممَ ــن لديهم
خربات علميــة متخصصة يف هذا
املجال.
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أثر المناطق
المرتفعة على
صحة اإلنسان
أ.د .عبدالله المسند
أستاذ المناخ بقسم
الجغرافيا

خالل فصل الصيــف والرتفاع
درجــة الحــرارة يكثر ســفر
النــاس لألماكــن املرتفعــة يف
دول شــتى ،بحثا ً عــن درجات
الحرارة املنخفضــة ،وبحثا ً عن
املناظر الخالبة ،ولكن ..كثري من
املسافرين ومن حيث ال يشعرون
يدخلــون يف بيئة جبلية مرتفعة،
والتي لها خواصهــا الجغرافية
واملناخيــة والفيزيائيــة والتي
ينبغي أن يدركها املســافر حيث
تؤثر عىلصحته.
وعندما يسافر اإلنسان إىل مناطق
جغرافية مرتفعة ســيعاني من
ظاهرة نقــص العنارص الغازية
الثقيلة كغاز األكســجني ،وهذا
يســبب مرض يُدعــى بمرض
املرتفعــات أوبأمــراض الجبل
الحــاد Acute mountain
sickness  ،ومــن أعراضــه:
الصــداع ،الغثيــان ،التقيــؤ،
االضطرابات يف النــوم ،اإلعياء،
ضعف الشهية ،ضيق يف التنفس
بســبب عدم استنشاق أكسجني
كاف ،وهــذا املــرض يصيــب
(بعض) املســافرين إىل مناطق
جبلية مرتفعة ،بغض النظر عن
جنســه وعمره ولياقته ،وعادة

تبدأ أعراض املرض بعد نحو 6
ساعات إىل  24ساعة ،واألعراض
عادة تزداد يف فــرة الليل أكثر،
وعليه يُنصح برشب كمية كبرية
من امليــاه ،وتجنــب التدخني،
وممارسة الرياضة يف اليوم األول،
ويفضل تنــاول وجبات خفيفة
ولكن عالية السعرات الحرارية.
وعادة تبدأ أعــراض املرض من
ارتفــاع 2400م ،وعندما يصل
املسافرون إىل ارتفاع  3500فإن
نحــو  %25منهم تبــدأ أعراض
املرض لديهــم ،يف حني  %50من
املســافرين تبدأ أعراض املرض
عند ارتفاعــات تناهز 6000م،
ولعــاج األعراض تلــك ينبغي
النزول إىل ارتفاعات أقل ،وعليك
بإخبار مرافقيك بــأي تغريات
تشــعر بها فــوراً ،وال تتجاهل
األعراض ،واعلــم أنها قد تتطور
إىل التأثري عىل الدماغ والرئتني عرب
تراكم السوائل فيهما وهنا مكمن
الخطورة ،علمــا ً أن هناك أدوية
خاصة ألعراض املرتفعات ،اسأل
عنها أقرب طبيب.
ومن أجل التخلص النســبي من
داء االرتفاعــات عليك أن ترتفع
كل يوم 400م فقــط ،من أجل

التأقلم واالنســجام حتى تتجنب
األعراض ما أمكــن ،كما يُفضل
تجنب الطريان مبارشة إىل مواقع
جغرافية مرتفعة جدا ً.
من جهة أخرى جســم اإلنسان
يمكن أن يتأقلم مع املرتفعات وقل
األكســجني عرب التنفس الرسيع
ورضبات القلب املتسارعة ،وهذا
يحتــاج إىل بضعة أيــام ،ولكن
عندمايصل اإلنسان إىل خط املوت
(أعىل من 8000م) فإن الجسم ال
يستطيع أن يتأقلم ومن ثم يموت،
وهــذا ال يتأتــى إال يف أعىل قمة
إفرست يف نيبال.
ومخاطــر األماكــن املرتفعــة
الصحيــة قــد ال تتوقــف عند
مرض الجبل الحــاد ،بل هناك
مخاطر تتعلق بأمــراض الربد
املعتــادة ،وبالتعرض لألشــعة
فوق البنفســجية(UV) وهذا له
موضوع آخــر ،ولكن باختصار
حاول أن تتجنب ســقوط أشعة
الشــمس عىل جلدك مــا أمكن،
عرب لباس يغطي معظم برشتك،
وقبعة تحمي رأسك ووجهك من
األشعة ،وينبغي استعمال نظارة
شمسية للوقاية من األشعة فوق
البنفسجية ..هذا والله أعلم.

ﺗﻨﻔﻴﺬ وإﺧﺮاج
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«صحيفة جامعة القصيم»
تحتفل بإصدار عددها رقم « »100بحضور مدير الجامعة

جانب من حديث معالي مدير الجامعة

جانب من حديث وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة

رئيس التحرير :فخورون بما حققته الصحيفة خالل الفترة الماضية
ونجاحها في توثيق إنجازات الجامعة وخدماتها المجتمعية

مدير الجامعة :الصحيفة كان لها دور كبير في التعريف بالجامعة
والتنمية بالمنطقة وأشاد بها سمو أمير القصيم وسمو نائبه
أكد معــايل مدير جامعة القصيم
األستاذ الدكتور عبد الرحمن بن حمد
الداود ،أن «صحيفة جامعة القصيم»،
قد أدت خالل الفرتة املاضية رســالة
هامة جــداً ،وكان لهــا دور كبري يف
عدد مــن األحداث الهامــة باملنطقة،
ويف مقدمتها زيارة خــادم الحرمني
الرشيفــن ،وســمو ويل عهده األمني
– حفظهما اللــه – ملنطقة القصيم،
حيث كان لهذه الصحيفة دور كبري يف
التعريف بالجامعة ،والتنمية باملنطقة،
وتلقت الصحيفة اإلشادة ألدائها لهذا
الدور من سمو األمري الدكتور فيصل
بن مشعل بن ســعود بن عبدالعزيز،
أمــر منطقة القصيم ،وســمو نائبه
األمــر فهد بن تركي بــن فيصل بن
تركي ،مشريًا إىل أن الدعم الذي تلقاه
الجامعة منهم كان لها األثر الكبري عىل
جميع الجوانب التي تحققت وانعكست
عىل منسوبي الجامعة يف فرتة وجيزة.
جاء ذلك خالل احتفال الجامعة،
مُمثلة باإلدارة العامة لإلعالم واالتصال،
يوم الثالثاء املوافق 1441/3/15هـ،
بإصدار العدد رقم  100من «صحيفة
جامعة القصيم» ،وذلك بحضور وكيل
الجامعــة الدكتور محمد الســعوي،
ووكيل الجامعة للشــؤون التعليمية
الدكتــور محمد العضيــب ،ووكيل
الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة
األســتاذ الدكتور خالد الحربي ،وعدد
من منســوبي الجامعة واإلعالميني،
وذلك يف مقر البهــو الرئيس باملدينة
الجامعية ،حيث بدأ االحتفال بعرض
فيديو توثيقــي ملســرة الصحيفة
واالجتماعات التــي عقدتها ،إضافة
إىل انطالقتها الثانيــة باألرقام ،وذلك
من خــال  43إصدا ًرا ،تضمنت 648

صفحــة ،منها  8إصــدارات خاصة،
حيث بلغ عدد األخبار خالل هذه الفرتة
ً
وتحقيقا
 814خــرًا ،و 73تقريــ ًرا
صحفيًا ،و 15حوا ًرا صحفيا مع عدد
من مسؤويل وقيادات الجامعة.
وقدم معايل مدير الجامعة خالل
كلمته بهذه املناسبة ،الشكر والتقدير
لجميع العاملــن يف صحيفة جامعة
القصيم ،يف مرحلتها األوىل عند إنشاء
الجامعة ،باإلضافة إىل الزمالء باإلدارة
العامة لإلعالم واالتصال ،الذين أكملوا
املشــوار من خالل إصدار الصحيفة
بشكل أسبوعي ،ونمط إخراجي متميز،
يتوافق مــع مكانة الجامعة وحجمها،
موضحً ا أن ذلــك قد تحقق من خالل
ما تلقتــه الجامعة من إشــادات من
املختصني باملجال اإلعالمي ،واملتلقني
مــن الصحيفــة بقطاعــات الدولة
الحكومية واألهلية.
كما هنأ معاليه جميع منســوبي
الجامعة مــن العاملــن بالصحيفة
واملشــاركني فيهــا بــأن وصلنا إىل
هذا العدد ،يف الوقــت الذي أصبحت
فيه الصحــف الورقية أقل من حيث
اقتنائها وقرائها ،بعــد توفر ووجود
البديل يف وســائل اإلعالم اإللكرتوني
التي أصبحت تنقــل الحدث يف ثواني
معدودة ،لذا فنحن نســعى بإذن الله
إىل تحويل هذه الصحيفة إىل صحيفة
إلكرتونيــة ،وهذا تحــدي كبري جداً،
مؤكدًا عىل أن الزمالء يف اإلدارة العامة
لإلعالم واالتصــال ،قادرون عىل تقبل
مثل هذه املصاعب والتحديات.
من جهته ،أوضح املرشف العام
عــى اإلدارة العامة لإلعالم واالتصال،
رئيس تحرير الصحيفة األســتاذ فهد
بن نومــه ،أن التفكري يف إعادة إصدار

بن نومه

ﺻﺤﻴﻔﺔ
« صحيفة
جا معــة
القصيــم» يف
عددها التطويري ،جاء
بعد أن مرت بفرتات من التوقفات،
فــكان القرار بدعم مــن معايل مدير
الجامعة ،بإعادة إصــدار الصحيفة
بشــكل منتظم ،حيــث كان معاليه
حريصا أشد الحرص عىل ظهور هذه
الصحيفة للنور مرة أخرى ،لتســاهم
يف إثراء البيئــة التعليمية يف الجامعة،
وتفيد الباحثــن واملهتمني بالجامعة
وأخبارها بما تقدمه من مواد صحفية
متنوعة وتغطيات للفعاليات واألنشطة
املتنوعة التي تقدمها الجامعة ســواء
يف مجــال التعليم أو البحث العلمي أو
الخدمات املجتمعية.
وأضاف ،تم تدشــن االنطالقة
الثانيــة للصحيفة لتعــاود اإلصدار
بشكل منتظم لتكون إحدى أهم حلقات
الوصل بــن الجامعــة ،وجمهورها
الداخــي من أعضاء هيئــة التدريس
واملوظفــن والطلبــة والطالبــات،
باإلضافة إىل أنها أصبحت حلقة وصل
جيدة مع الجهات خــارج الجامعة،
كونها تحتوي عىل العديد من املقاالت

ا لعلميــة
وا ملشا ركا ت
املتميــزة ،حتى
أصبحــت رافــدا من
روافد العمــل اإلعالمي بجامعة
القصيم وأشــاد بها عــدد كبري من
جمهور الصحافة الجامعية واملهتمني
بها من داخل املنطقة وخارجها.
ّ
وبــن "بن نومه" أننــا نفتخر
بأن صحيفــة الجامعة قد وصلت إىل
مستوى تحرير جيد ،وحظيت بمباركة
صاحب الســمو امللكي األمري الدكتور
فيصــل بن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيز ،الذي وجه له الشــكر عىل
دعمه للصحيفة ،من خالل مشاركته يف
أول إصدار لصحيفة الجامعة بكتابة
مقال خص بــه الجامعة ،والصحيفة،
مؤكدًا عىل أن الصحيفة قد نالت يف هذه
الفرتة منذ انطالقتهــا الثانية العديد
من اإلشــادات من عدد من املسؤولني
وســمو وزير الداخليــة ،إضافة إىل
عدد كبري من الشــخصيات والهيئات
واملؤسســات ،وتلقت إدارة الصحيفة
العديد من خطابات الشــكر والتقدير
يف هذا الصدد ،مما دفعنا إىل مواصلة
العمل واملســرة بنفس الهمة العالية

والجهد الكبــر والعمل الدؤوب الذي
يرشف الجامعة وينعكس عىل سمعة
العمل الصحفي واإلعالمي املتخصص
بالجامعات الســعودية ،خاصة وأنها
تمارس كافة أشكال العمل الصحفي
ومهاراته.
ولفت "بن نومه" إىل أن الهاجس
الدائم والهدف املنشــود والتحدي
الكبــر أمامنا منذ إعــادة إصدار
الصحيفة ،كان هو تقديم هذا املنتج
الصحفي املتميز بصورة مســتمرة،
فتم إصدار الصحيفة يف سنتها األوىل
رغم التحديات الكبرية وقلة الكوادر
املهنية املحرتفة ،أســبوعيا بشــكل
انتظام ،وحققت فيه نجاحات كبرية
بني مثيالتها من الصحف الجامعية
عىل مســتوى اململكة ،وبرزت بينهم
بشكل الفت ومتسارع حتى أصبحت
اليوم يشار لها بالبنان ،واستقطبت
العديد من املهتمني بالعمل اإلعالمي
من داخــل الجامعــة ،وخارجها،
وحققت من خالل جهود فريق عمل
متميز نتائج جيدة ومرضية للجميع.
وتحدث رئيس تحرير الصحيفة،
عن مواكبــة الصحيفــة لألحداث
الوطنية عىل مستوى اململكة ،وبأخبار
املنطقة من خالل إصــدار مالحق
صحفيــة متخصصة ،منها ما صدر
يف مناسبات اليوم الوطني عىل مدى
ثالث سنوات وإبراز مشاعر منسوبي
الجامعة ،وطلبتهــا ،وموظفيها ،يف
هذه املناســبات ،باإلضافة إىل ملحق
عن زيارة خادم الحرمني الرشيفني
امللك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود،
وسمو ويل عهده األمني األمري محمد
بن ســلمان –حفظهما الله -ملنطقة
القصيم ،حيث كان للصحيفة السبق

يف إصدار ملحــق متخصص يواكب
هــذه الزيارة وأصبح هــذا امللحق
لوزارة اإلعالم ،عندما وضعوا صفحة
عن معلومات عــن صفحة القصيم،
حيث قمنا مع الزمــاء بالصحيفة
بتوثيق املنطقــة كاملة بمحافظاتها
كبنك للمعلومات لتواكب هذا الحدث.
كما عرب "بــن نومه" عن فخره
واعتــزازه بما حققتــه الصحيفة
خالل الثالث ســنوات املاضية من
توثيق إلنجازات الجامعة ،والخدمات
املجتمعيــة التي تقدمهــا ،لتصبح
مرجعً ا لحــر هــذه الفعاليات،
باإلضافة إىل إثراء الجانب املعريف من
خالل املقاالت والتقارير الصحفية،
كمــا أن الصحيفــة حرصت يف كل
عدد عىل إبــراز دور كلية من كليات
الجامعة بشكل مبسط لتكون مرجعً ا
لهــم ،كما حرصــت الصحيفة عىل
التواجــد عىل الفضــاء اإللكرتوني،
فأتاحــت للجمهــور واملهتمني يف
اململكة العربية السعودية وخارجها
نسخا ً إلكرتونية عىل موقع الجامعة
ومنصاتهــا اإللكرتونية املتنوعة عىل
شبكة اإلنرتنت ،ليسهل الوصول إليها
يف أي وقت.
مشــرًا إىل أن الفرتات القادمة
بإذن الله سوف تشــهد العديد من
التحديثات والتطوير الذي يتناسب
مــع املرحلــة ،مع عمل أرشــيف
لجميع محتوياتها إلكرتونيًا لسهولة
الوصــول إليهــا وللمعلومات التي
تثري املهتمني سواء من املتخصصني
بالجانب البحثــي واألكاديمي ،كما
ســتظل الصحيفة مكانًــا لتدريب
وتأهيل الكــوادر الصحفية من أبناء
املنطقة.
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 531ساعة الوقت الذي استغرقتها العمليات من  1990حتى 2019

عالميا
«السعودية» أيقونة فصل التوائم السيامية
ً
أعلن معايل املستشار بالديوان امللكي املرشف العام عىل مركز امللك سلمان لإلغاثة واألعمال اإلنسانية
رئيــس الفريق الطبي والجراحي يف عمليات فصل التوائم الســيامي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز
الربيعة نجاح عملية الفصل التوأم الليبي (أحمد ومحمد) بمستشفى امللك عبدالله التخصيص لألطفال
بمدينة امللك عبدالعزيز الطبية بوزارة الحرس الوطني بالرياض .وأكد الربيعة ان العملية تكونت من
 11مرحلة بدأت بالتخدير ثم املنظار للجهاز البويل والتناسيل وقساطر البول ،بعد ذلك تمت مرحلة
تعقيم األطفال ،بعدها جرى تحديد مرحلــة القطع للدخول للتجويف البطني ،ثم تم فصل األمعاء
والجهاز البويل والتناسيل والحوض والطرف السفيل املشــرك بينهما ،عقب ذلك نقل كل طفل إىل
طاولة منفردة لبدء عملية الرتميم ،لينقال وهما منفصالن إىل غرفة العناية املركزة.

رواد فصل التوائم:
وتعد الســعودية من الرواد يف مجال فصل التوائم باإلضافة إىل أمريــكا وبريطانيا وكندا .وبلغ
اجمايل عدد الساعات التي استغرقتها العمليات بني عامي  1990و 2019أكثر من  531ساعة.
كما بلغ عدد الحاالت 107حاله من  20دولة يف  3قارات  ،حيث تبلغ تكلفة العملية الواحدة 2
مليون .فيما جاءت نســبة النجاح الجراحي  % 100مقارنة بالدول الثالث األخرى التي ال
تتجاوز نسبة النجاح فيها . % 70

السعودية

( 1990التــوأم :مــن اإلناث :منطقة
االلتصــاق :البطن واشــراك بالكبد
وعضالت البطن والجلد ..اســتغرقت
العملية  3ساعات.
 1994توأم طفييل تشــوه خلقي غري
مكتمــل ملتصق يف منطقــة البطن ..
استغرقت  3ساعات..
 1995سمر وســحر :الصدر والبطن
والحوض مع  3أطراف سفلية واشرتاك
يف الكبــد واألمعاء الدقيقــة والغليظة
واملثانة البولية وفتحة رشج غري متخلقة
مع حوض واحد وعيب خلقي يف القلب.
استغرقت  14ساعة ونصف
 1998حسن وحســن :الحوض مع
ثالثة أطراف ســفلية ويشــركان يف
الكبــد واألمعــاء الدقيقــة والغليظة
ومســتقيم واحد وفتحة رشج مشرتكة
وحــوض واحــد ومثانتــن بوليتني
متصلتني مع عيــوب خلقية بالقلب يف
أحدهما .اســتغرقت  14ساعة ونصف
الساعة وتعد أكثر العمليات تعقيدا.
 2007عبداللــه وعبدالرحمن :الصدر
والبطن والحوض مــع ثالثة أطراف
ســفلية وعدم اكتمال الجزء الســفيل
من املســتقيم واملثانة البولية واشرتاك
يف الكبــد واألمعاء الدقيقــة والغليظة
والجهاز البويل والتناسيل وعضو ذكري
واحد مشــوه وفتحة رشج مشــركة
وحوض مشرتك .استغرقت  13ساعة.
 2007ابتهال :تــوأم طفيــي مزدوج
باألطراف السفلية غري مكتمل وملتصق
عن طريــق الحوض .اســتغرقت 6
ســاعات ونصف الســاعة وتعد من
الحاالت النادرة بسبب ازدواجية األمعاء
واملثانة الضامرة .
 2009تــوأم طفييل تشــوه خلقــي
غــر مكتمــل ملتصــق يف منطقــة
البطن استغرقت ساعتني.
 2012عبدالله وسلمان :البطن والصدر
واشــراك يف الكبــد وغشــاء القلب
والحجاب الحاجز استغرقت  9ساعات
بمشــاركة نحو  30فردا من الطواقم
الطبية والجراحية والفنية.
 2014رنــا وريم :الــرأس يف

الجمجمــة وغشــاء الدمــاغ وأوردة
متداخلة .استغرقت  18ساعة بمشاركة
أكثر مــن  30طبيبا ســعوديا عرب 8
مراحل
 2016إيلــن وإيالن :البطن مع أربعة
أطراف سفلية ،وتشرتكان يف الكبد مع
وجــود عيوب خلقية يف جــدار البطن
والقلــب لدى إحداهما .اســتغرقت 5
ساعات وشــكلت تحديا للفريق الطبي
بســبب وزن التوأم الذي لم يتجاوز 4
كجم.
 2018شيخة وشــموخ الحوض مع
أربعة أطراف ســفلية مع اشــراك يف
أسفل الجهاز الهضمي والجهاز التناسيل
والبويل استغرقت  10ساعات ونصف
الساعة بمشاركة  30طبيبا وأخصائيا .

األردن

 2010محمد وأمجــد :الصدر والبطن
واشرتاك يف الكبد استغرقت  7ساعات
بعد إكمال  6مراحل.

باكستان

 2016فاطمــة ومشــاعل :البطن مع
أربعة أطراف ســفلية مع اشــراك يف
الكبد استغرقت  7ساعات عىل  6مراحل،
وشارك فيها  20طبيبا ومختصا  .

البحرين

 2009زهرة الحوض مع أربعة أطراف
سفلية واشرتاك يف جدار البطن واألمعاء
وعظــام الحوض والجهاز التناســي
والبويل استغرقت  5ساعات.

الفلبني

 2004أمــرة آن وأمرية ماي :الحوض
مع أربعة أطراف ســفلية ،واشــراك
يف الجهاز البويل والتناســي واألمعاء
الغليظة والحوض .استغرقت  18ساعة
ونصف الساعة.

ماليزيا

 2002أحمــد ومحمد :الصدر والبطن
والحــوض مع ثالثة أطراف ســفلية
ويف الكبد واألمعــاء الدقيقة والغليظة

ويشــركان يف فتحة الرشج والحوض بولندا

واألعضاء التناسلية الداخلية ومثانتني
ملتصقتني استغرقت  23ساعة ونصف
الساعة وتعد من الحاالت النادرة ،حيث
كان عمر الطفلني  5سنوات ،وسبق أن
تعرضا ملحاولة فصل خارج السعودية
مما أضاف لصعوبات عملية الفصل.

الصومال

 2009هدى الصدر والبطن مع أربعة
أطراف ســفلية واشــراك يف أسفل
الصدر وجدار البطن وغشــاء القلب
والكبد .استغرقت  5ساعات .

عمان

 2007صفــا ومــروة :الــرأس
بالجمجمة وغشــاء الدماغ وأوردة
متداخلــة .اســتغرقت  18ســاعة
وامتدت عىل  7مراحل شــارك فيها
 22فردا من مختلــف التخصصات
وبلغ عدد الفريق املرشف عىل العملية
 60عضوا نظــرا لكونها أول عملية
فصل توأم سيامي بالرأس يف الرشق
األوسط .

اليمن

 2015عبدالله وعبدالرحمن الحوض
مــع أربعة أطراف ســفلية والبطن
والحبــل الــري وفتحــة الرشج
استغرقت  9ساعات.
 2015عبدالله وعبدالعزيز :الحوض
مع أربعة أطراف ســفلية واشرتاك
يف األمعاء الغليظــة والجهاز البويل
السفيل استغرقت  12ساعة.
 2016أحمد  :توأم طفييل غري مكتمل
متصل بالبطن اســتغرقت ساعتني
ونصف.

 2005داريا وأولغا .اســتغرقت 18
ساعة ونصف.

الكامريون

 2007شفوبو وفنبوم :استغرقت 16
ساعة بعد مرورها بعرش مراحل.

املغرب

 2006إلهام وحفصة :استغرقت 18
ساعة ونصف.
 2008الصفا واملروة :استغرقت 13
ساعة.
 2009سعيدة وعزيزة :استغرقت 14
ساعة .

فلسطني

 2018حنــن وفرح :تــوأم طفييل
ملتصق بالبطن والحوض .استغرقت
 13ساعة.

سوريا

 2010سارة :استغرقت  7ساعات.
ويقني :الــرأس
 2016تقــى
والجمجمة وغشــاء الدمــاغ وأوردة
متداخلة استغرقت  18ساعة.

العراق

 2006فاطمة وزهرة :اســتغرقت 18
ساعة ونصف الساعة.
 2008إياد وزياد :استغرقت  11ساعة
ونصف الساعة.
 2010رقية وزينب :اســتغرقت 12
ساعة
 2014كريس وكرســتيان :أســفل
الصدر والبطن واشــراكهما يف الكبد
واملرارة والقنوات الصفراوية استمرت
 7ساعات بمشاركة  23متخصصا .

 2017يوسف :توأم طفييل تشوه يف مرص

أسفل جدار البطن مع وجود أعضاء
سفلية مزدوجة استغرقت  9ساعات.

 2003تــاال وتالني :اســتغرقت 9
ساعات وتعد أول عملية تنقل تلفزيونيا

عىل الهواء مبــارشة وتحظى بتغطية
إعالمية مميزة.
 2005آالء ووالء :البطــن مع أربعة
أطراف ســفلية واشــراك يف غشاء
القلب والكبــد والقناة املرارية والقناة
البنكرياســية والبنكريــاس وبداية
األمعاء الدقيقــة وعيب خلقي يف جدار
القلب والقلب
استغرقت  15ساعة ،ورسع الفريق من
عملية الفصل للتقليل من خطر هبوط
القلب.
 2009حســن ومحمــود :الحوض
مع أربعة أطراف ســفلية واشرتاك يف
جدار البطن واألمعاء وعظام الحوض
والجهاز التناسيل والبويل استغرقت 15
ساعة.
 2015أحمد :تــوأم طفييل غري مكتمل
متطفل بدون رأس ملتصق عن طريق
البطن (الطفل اآلخر طبيعي) استغرقت
 4ساعات.

السودان

 1992ســماح وهبة :الصدر والبطن
والحوض مع ثالثة أطراف ســفلية،
وتشــركان يف الكبد واألمعاء الدقيقة
والغليظة واملثانة البولية وفتحة رشج
غري متخلقة مع حوض واحد .استغرقت
 18ساعة ونصف  .
 2002نجالء ونســيبة :تلتصقان يف
البطن وتشرتكان يف الكبد وغشاء القلب
واألمعاء الدقيقة مع وجود عيب خلقي
يف القلب استغرقت  12ساعة
 2014ممــدوح ومحمــود :التصاق
الصدر والبطــن والحوض واألطراف
السفلية .استغرقت  17ساعة.
 2017جود وجنــى :الصدر والبطن
واشــراك بالكبــد وغشــاء القلب.
استغرقت  9ساعات.
 2016رمــاح ووضاح :الحوض مع
ثالثــة أطراف ســفلية واشــراك يف
األمعــاء وعظام الحــوض واألعضاء
التناسلية استغرقت  11ساعة.
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بعد اختبار أكثر من  1600طالب وطالبة مثلوا  25جنسية

الجامعة تنظم التصفيات النهائية لمسابقة
األمير فيصل بن مشعل لحفظ القرآن الكريم
عبدالله العبيد
وصلت مسابقة األمري فيصل
بن مشــعل لحفظ القرآن الكريم
ملرحلــة التصفيــات النهائيــة
والتي ســتنطلق اإلثنــن املوافق
1441/3/28هـ ،ملدة ثالثة أيام
والتي تنظمهــا الجامعة ،ممثلة
بعمادة شؤون الطالب ،حيث سيتم

كلية العلوم واآلداب للبنات تقيم فعالية
بمناسبة اليوم العالمي للطفل

اختبار كل يوم ما يقارب من 20
طالب وطالبــة باألماكن املحددة،
حيث ســيكون الطــاب بقاعة
االحتفاالت بكليــة اللغة العربية
والدراســات االجتماعيــة ،بينما
الطالبات بكلية الرشيعة بربيدة.
وجــرت التصفيــات األولية
بقاعة الشــيخ محمد بن عثيمني
بكلية الرشيعة ملا يقارب شــهر

كامل تــم خالله اختبــار أكثر
من  1600طالــب وطالبة مثلوا
ما يقــارب  25دولــة من طالب
جامعة القصيــم وخارجها ،حيث
كانت املســابقة للجميع ،ووصل
للتصفيات النهائية طالب وطالبات
يمثلــون  8دول ،إذ ســيعلن عن
الفائزيــن يف الفصل القادم للعام
الجامعي الحايل.

«أبناؤنا كنوز ..والصحة تاجهم» حملة توعوية
بكلية الصحة العامة بالبكيرية

أقــام قســم علــم االجتماع
والخدمــة االجتماعيــة بكليــة
العلوم واآلداب للبنات –األقســام
األدبية-بربيدة ،فعالية بمناســبة
اليوم العاملي للطفــل ،وذلك يوم
األربعاء املوافق  20نوفمرب ،وذلك
انطالقا من الرشاكــة االجتماعية
بني مؤسســات املجتمع حيث تم
اســتضافة أطفال مدارس بوابة
املعايل العاملية.
كما تضمن الحفل ركن خاص
بالتوعيــة عــن دور األخصائي
االجتماعي يف مجال الطفل وحفظ
حقوقه وأنشطة ترفيهيه لألطفال،
وذلك بإرشاف منســقة القســم
الدكتورة سعاد بالل العبايس.

دورة
تدريبية عن
«اإلسعافات
األولية» بكلية
المجتمع ببريدة

نظم النادي الطالبي بكلية املجتمع بربيدة ،بالتنسيق مع هيئة الهالل
األحمر السعودي بالقصيم ،يوم الثالثاء 22/3/1441هـ ،بقاعة الشيخ
محمد بن عثيمني خالل ســاعة النشــاط الثقايف ،دورة تدريبية بعنوان
«اإلسعافات األولية» ،والتي قدمها املدرب حمد بن عبد الكريم الخميس.
حيث ناقشــت الدورة عددًا من املحاور منهــا :كيفية إدارة مواقع
الحــوادث ،وكيفية إجراء عمليــة اإلنعاش القلبي والرئــوي ،وكيفية
التعامل مــع حالة االختناق ،والتي أرشف عليهــا وكيل الكلية الدكتور
عيل السحيباني ،ومدير العالقات العامة بهيئة الهالل األحمر السعودي
بالقصيم األســتاذ محمد بن عبد الله الجعيثــن ،بحضور مجموعة من
أعضاء هيئة التدريس واملوظفني والطالب.

نفذت وحــدة خدمة املجتمع
بكلية الصحة العامة واملعلوماتية
الصحيــة بالبكريية ،يوم األربعاء
املوافق  ١٦ربيع األول ١٤٤١هـ،
حملة توعوية بعنــوان «أبناؤنا
كنوز ..والصحــة تاجهم» ،حيث
زار وفــد من الكلية املتوســطة
الثالثة بمحافظة البكريية ،بهدف
توعية الطالبات بأساليب مقاومة
أمراض الربد ،كما قدمت الدكتورة
إيمان مــرزوق بالكلية محارضة
عن الطرق املثىل ملكافحة العدوى

وكيفيــة الوقاية مــن أمراض
الشتاء كما تم التطرق إىل مرض
اإلنفلونزا واللقاحات املتاحة حاليا
ضد فريوس اإلنفلونزا.
وقدمــت طالبات املســتوى
ً
ً
مفصل
عرضا
الثالث بالكليــة،
للتعريف بالطرق السليمة لغسل
اليدين لتجنب اإلصابة ،واملأكوالت
الصحية التي تعــزز من مناعة
الجســم ،وأيضا تقديم فقرة بها
مجموعــة من املســابقات حتى
يتم التأكد من استيعاب املفاهيم

الصحيحة لدى طالبات املدرســة
حول املوضوع وتم توزيع الهدايا
العينية لهم ذات املحتوى الصحي.
حيث تجــاوز الحضور٣٠٠
طالبــة ،باإلضافــة للمعلمات
والفريــق اإلداري للمدرســة،
وذلــك بالتعــاون مــع مديرة
املدرســة املتوســطة الثالثــة
بمحافظة البكريية األستاذة منال
عبدالرحمن الرتكي ،ومســئولة
الرشاكة املجتمعية األستاذة نادية
عبدالرحمن الدغماني.
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معرضا لألحياء الدقيقة
ً
كلية العلوم التطبيقية تُ قيم
للربط بين المحتوى التعليمي والواقع الميداني
نظم قســم املختربات الطبية بكلية العلوم
ً
معرضا لألحياء
الطبية التطبيقيــة بالجامعة،
الدقيقة ،عرض من خالله للكثري من االختبارات
واألوساط الزراعية وغريها ،وذلك يوم الثالثاء
1441/3/15هـــ ،بحضور عميــد الكلية
الدكتور محمد السهيل ،ووكالء الكلية ورؤساء
األقسام ،وعدد كبري من الطالب.
حيث احتوى املعرض عــى أكثر من 50
محطة شملت عرضا ً ملختلف األوساط الزراعية،
وأشــكال املســتعمرات البكترييــة ،والعديد
مــن االختبارات الكيميائيــة املختلفة ،وكذلك
اختبارات الحساســية للمضــادات الحيوية،
باإلضافة إىل رشائح لبعض الصبغات الخاصة،
ورشائح وأطباق خاصــة بالفطريات ،والتي
اســتهدف من خالل املعرض طــاب الكلية
وخاصة الدارســن ملواد األحياء الدقيقة مثل:
أساسيات األحياء الدقيقة ،البكرتيا اإلكلينيكية،
الفطريــات ،مضــادات األحيــاء الدقيقة،
ميكروبيولوجيــا األغذيــة ،األحيــاء الدقيقة
التطبيقية.
ومن جانبه ،قــدم عميد الكلية الشــكر

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

األفكار الجديدة

للمنظمني عىل جهودهم يف التحضري للمعرض
املتميز ،وللطالب عــى حضورهم واهتمامهم،
مبينًا أن الحضــور ملثل هذه الفعاليات له دور
إيجابي لتنمية املهارات ورفع مستوى التحصيل

العلمي والربــط بني املحتوى التعليمي والواقع
امليداني ،حيث تم يف نهاية املعرض عمل استبانة
للطالب الحارضين لرؤية مدى استفادتهم من
املعرض ومقرتحاتهم للتطوير يف املستقبل.

«المملكة بين
القديم والحديث»..
معرض يوثق تاريخ
المملكة
نظمــت الجامعــة ،مُمثلة بكليــة العلوم
واآلداب للبنات بالبكريية ،يــوم اإلثنني املوافق
ً
معرضا بعنــوان "اململكة
1441/3/21هـ،
بني القديم والحديث" ،الذي استعرض الثقافات
املتنوعة باململكة ،حيث جمعت املعروضات بني
عبق املايض وتاريخ البالد املجيد ،وثقافة الحارض
الزاهر ،للتأكيد عىل الهوية الســعودية العربية،
وتأصيل املوروث الوطني بشتى جوانبه.
كما اشتمل عىل معروضات تمثل حضارات

وثقافات اململكــة القديمة وتراثهــا ،ممثلة يف
منتجات السوق الشــعبي والحرف اليدوية من
أدوات الزينــة واألدوات التي كان يســتخدمها
املواطن السعودي يف بيئته قبل أكثر من  ٥٠عام،
إىل جانب أوجه الرتاث الشــعبي األخرى ،والتي
تمثلت يف اســتعراض األزياء املحلية يف الريف
واملأكوالت الشــعبية والتمر مع القهوة العربية،
باإلضافة إىل عروض الرتاث ،والعروض املميزة
لألعمــال اليدوية والحــرف الصغرية املرتبطة

بالسعف والنســيج مع صور ومطويات تتناول
أبرز مالمح الرتاث وتاريخ البالد األصيل .
وتميز املعرض كذلك بإقامة عروض تمثل
الحياة العرصية يف الحارض كعينات من األجهزة
الحديثة من هواتف ذكيــة وكامريات ديجتال،
وكذلك منحوتات من الفلني ولوحات تمثل رؤية
اململكة  ،٢٠٣٠إضافــة إىل مطويات ولوحات
فنية ومنتجات تمثــل التقنية الحديثة والتطور
والحداثة.

 22كلية تشارك في فعاليات «المسابقة الثقافية الكبرى» بمختلف
فروع الثقافة والفنون واآلداب
أطلقت الجامعة ،مُمثلة بعمادة
شــؤون الطالب  -إدارة النشاط
الثقــايف« ،-املســابقة الثقافيــة
الكربى» للعــام 1441هـ ،والتي
تتضمن مسابقات يف مختلف فروع
الثقافة والفنــون واآلداب ،وذلك
باملقر الرئييس باملدينة الجامعية.
وانطلقــت هــذه املســابقة
بمشــاركة  22كليــة مختلفة من
كليــات الجامعة ،حيــث أجريت
القرعــة بحضور عميد شــؤون

شؤون وشجون

الطــاب الدكتور عــي بن فريح
العقــاء الذي حرض منافســات
اليوم األول ،كما شهد عدة جوالت
تنافسية بني الكليات يف املعلومات
الثقافية.
واستمرت منافسات املسابقة
الثقافية عىل مدار أسبوعني ،حيث
تقام املباراة النهائية للمســابقة
لهذا العام للمتأهلني برعاية معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود مدير الجامعة.

"نــرك ما يعبد آباؤنا ..أو أن نفعل يف أموالنا ما نشــاء "..هذه لغة
ترددت كثريا يف وجوه األنبياء واملرسلني ،الذين جاءوا بالتوحيد ونبذ
الرشك والتأليه لغري الله تعاىل يف جميع الصور..
إن االستسالم لتقليد الغري قيد ظل يضطرب يف أتونه ..كل مقلد لغريه
بــا حجة أو عقل أو برهان ،ولذلك ترى أولئك األقوياء النوادر الذين
رصخوا يف قيود التقليد فمزقوها هم مــن تقوم عليهم اللبنات األوىل
واألسس املتينة لكل فكرة نوعية إبداعية رائعة رائدة..
ولهذا حمل األوائل من مسلمي الصحابة ريض الله عنهم لواء الصرب يف
وجوه ..إنا وجدنا آباءنا عىل أمة وإنا عىل آثارهم مهتدون ..مقتدون..
فمنهم من قتل ..ومنهم طرد مــن بلده ومنهم من عذب ..ومنهم من
قوطع اجتماعيا ..وكلهم يقذفون بأقذع األوصاف ليل نهار ..صابئ..
إلخ
ولكن التأريخ حفظ لنا أن بالال وعمارا وســمية وسعدا وغريهم ..هم
ركائز اإلســام األوىل الذين تحملوا الكثري الكثري يف ســبيل القبول
والنجاح ملجتمــع مكة آنذاك ..بينما أولئك الــذي دخلوا يف دين الله
أفواجا بعــد الفتح إنما كانت الفكرة (اإلســام) أصدق من الصبح
وأثبت أنه ظاهر عىل الدين كله..
ولذلــك لم يرتك الله تعاىل هاتني الفئتني يف مقام ومكانة واحدة فقال
تعاىل .." :ال يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم
درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكال وعد الله الحسنى "..اآلية.
ويف هذا تقييم عادل للذين ســبقوا وتحملوا عنــاء الفكرة الجديدة
وصربوا عىل األذى يف سبيل ثباتها ،ويف هذا املثال أمر كيل عام يدفعنا
لالستنارة به يف كثري من األمور..
الفكــرة الجديدة التي نؤمن بها يجب أن نصرب عىل تقبل اآلخرين لها
مهما كان استيعاب اآلخر لها محدودا ..وكذلك تغذية الواقع باألمثلة
الدقيقة والرباهني القائمة للفكرة يجب اإلعداد له بشكل جيد ..ثم إن
األصــل بالناس رفض أي جديد وأما املنهج الصحيح فالقبول املطلق
سذاجة ..والرفض املطلق جمود..
نهاية  ..إن الحياة عقيدة وجهاد..
مشرف وحدة الوعي الفكري
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

«رعايتكم سعادتنا» حملة طبية
تستهدف طالبات الثانوية بالبدائع
أقامت الجامعة ،مُمثلة يف قســم
املختــرات الطبية بكليــة العلوم
الطبية التطبيقية ،يوم اإلثنني املوافق
١٤٤١/٣/٢١هـــ ،فعاليــة طبية
توعوية تثقيفية بعنــوان «رعايتكم
سعادتنا» ،والتي استهدفت طالبات
الثانويــة األوىل للبنــات بمحافظة
البدائع ،كما أحيــت الكلية فعاليات
األسبوع العاملي للمضادات الحيوية
من خالل إقامة ورشــة عمل بعنوان
"املضــادات الحيويــة ســاح ذو
حدين".
حيث استفاد من هذه الفعاليات
التي نفذها قســم املختربات الطبية
 ٢٨٤مستفيدة ،إضافة إىل  ٢٦٨عدد
املســتفيدات من الفحوصات الطبية
املختلفة ،كما بلغ عــدد االختبارات
التقريبــي التي تــم إجراؤها حوايل
 ،٩٣٠يف حني استفادت  107طالبة

من تحليل فقر الــدم ،فيما بلغ عدد
املســتفيدات من تحليل السكر ٢٠٧
حالة ،وتحليل ضغط الدم  ١٧٣حالة،
إضافــة إىل قياس كتلة الجســم لـ
 ١٨٦حالة ،وتحليل فصائل الدم لـ
 ،٢٠٦والتحليل الشامل لـ  ٢٧حالة،
فيما بلغ عدد املستفيدات من تحليل
الكولســرول والدهون الثالثية ١٤
مستفيدة.
وأسفرت الحملة عن اكتشاف 47
حالة تعاني من فقر الدم ،و 17حالة
أخرى تعاني من ارتفاع السكر ،فيما
بلغ عدد الفصائل النادرة حوايل ٢٧
حالة ،إضافة إىل عدد  24حالة تعاني
من الوزن الزائد ،وحالة واحدة ملرض
ارتفاع الضغط ،وتشخيص عدد 14
حالة ارتفاع الكولسرتول ،باإلضافة
إىل  8حــاالت ارتفاع الدهون الثالثية
وعدد  16حالة نقص الكالسيوم.
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المنتخب السعودي يشارك في خليجي  24بكامل نجومه
تشــر مصادر عديدة
عىل اهتمام املدير الفني للمنتخب
الســعودي الســيد هــريف رينارد،
باملشاركة بشــكل جدي يف بطولة كأس
الخليج الـ 24والتي تستضيفها دولة قطر
يف  26من الشهر الجاري .2019
كما يســعى الفرنيس هــريف رينارد إىل
الوقــوف أكثر عىل جاهزيــة املنتخب الذي
خاض منتصف األســبوع املــايض مباراة
ودية دولية أمام نظــرة الباراجوياني ،عىل
ملعب األمــر فيصل بن فهــد بالرياض،
ضمن تحضريات األخرض لــكأس خليجي
 24وللمباريات املتبقية للتصفيات األسيوية
املشرتكة املؤهلة ملونديال  2022وكأس آسيا
.2023
كما تشــر املصادر أن املدير الفني هرييف
رينارد ينوي البناء عىل التجانس بني عنارص
الفريق ألطول مدة والتي ستتحقق من خالل
املشــاركة يف كاس الخليج ،خاصة بعد أن
تصدر الفريق مجموعتــه يف ختام املرحلة
األوىل يف التصفيــات املزدوجة املؤهلة لكأس
العالم  ،2022وكأس آسيا .2023
كما أن اللعب بــكأس الخليج يعد فرصة
ليواصل املدرب االعتماد عىل عنارصه السيما
وأن التصفيات ســتتوقف حتى  26مارس
من العام املقبل ،وهي مدة طويلة للعب دون
خوض تحديات فنية قوية.
من جهة أخرى يتوقــع أن يتغيب العبوا
الهالل عن أوىل مباريات املنتخب يف البطولة
الخليجية نظ ًرا لعودتهم املتأخرة من طوكيو
حيث يشارك الفريق يف نهائي دوري ابطال
آسيا أمام اوراوا ريدز الياباني.
وســتنطلق البطولة ،يوم  26من الشهر
الجاري ،بالعاصمة القطرية الدوحة بمشاركة
 8منتخبات ،وتفتتح السعودية لقاءاتها يوم
 27أمام منتخب الكويت يف املجموعة الثانية
من املسابقة عىل إستاد الدحيل.
وكان املدرب الفرنيس هرييف ريناد قد أعلن
اختيار  23العبا يف القائمة النهائية ،للمشاركة
ببطولة خليجي  24املقررة يف قطر.
حيث ضمت التشكيلة كل من:
حراســة املرمى :محمــد العويس ،فواز
القرني ،أمني بخاري.
الدفاع :عبد الله مــادو ،زياد الصحفي،
محمد خرباني ،حســان تمبكتي ،ســلطان
الغنام ،ســعود عبد الحميد ،محمد الربيك،
يارس الشهراني.
الوســط :عبد الله عطيف ،سلمان الفرج،
عبد اإلله املالكي ،تركي العمار ،محمد كنو،
يحيى الشــهري ،عبد العزيز البييش ،نواف
العابد ،سالم الدورسي ،هتان باهربي.
الهجــوم :فــراس الربيكان ،عبــد الله
الحمدان.
يذكــر أن رابطــة الدوري الســعودي
للمحرتفني واتحاد الكرة توصلت إىل تنسيق
نهائي حول ترتيبات التعامل مع مشــاركة
املنتخب الســعودي يف البطولة حيث تضمن
االتفاق الثنائي ،عىل تأجيــل جولتني فقط
يف الدوري ،وهما الجولــة الـ ، 11والجولة
الـ.12
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«عمادة شؤون الطالب» تطلق بطولة ألعاب
القوى
ضمن الربامــج الرياضية
الداخلية ورزنامة األنشــطة
الرياضية تقيم عمادة شؤون
الطالب ممثلة بإدارة النشاط
الريــايض بطولــة جامعة
القصيم أللعاب القوى خالل
الفــرة / 3 / 28-29
1441هـــ ،وذلك عىل مالعب
املدينة الجامعية باملليدا.
وسيكون التسجيل للبطولة
بارسال رسالة واتس أب عرب
الرقم .055609921
وأوضــح مدير األنشــطة
الرياضية واملنشآت الرياضية
ماجــد الحربــي أن التجمع
قبل انطالق البطولة سيكون
بامللعــب املجــاور للصاالت
الرياضية الجديدة.
مشريا ً أنه يســمح لطالب
الجامعة فقط املشاركة يف هذه
البطولة دون غريهم ،وقد رصد
لهــذه البطولة جوائز للمراكز

«ركلة حرة»

األوىل .
واختتم الحربي حديثه بقوله أن البطولة ستكون استعدادا لبطولة االتحاد الريايض للجامعات السعودية
يف ذات اللعبة والتي ســتقام يف جدة باســتضافة جامعة جدة والتي تنطلق يف مطلع الفصل الثاني للعام
الجامي الحايل.

دوري ﮐﺄس
اﻷﻣﯿﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﻠﻤﺎن
ﻟﻠﻤﺤﺘﺮﻓﯿﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ اﻟﺪوري
اﻟﻔﺮﯾﻖ

ﻟﻌﺐ

ﻓﻮز

ﺗﻌﺎدل

هﺰﯾﻤﺔ

اﻟﻨﻘﺎط

01

اﻟﻬﻼل

9

6

2

1

20

02

اﻟﻨﺼﺮ

9

6

2

1

20

03

اﻷهﻠﻲ

10

6

2

2

20

04

اﻟﺘﻌﺎون

10

6

1

3

19

05

اﻟﻔﯿﺼﻠﻲ

10

5

2

3

17

06

اﻟﺸﺒﺎب

10

4

3

3

15

07

اﻟﻮﺣﺪة

9

5

0

4

15

08

اﻟﺤﺰم

10

4

2

4

14

09

أﺑﻬﺎ

10

4

2

4

14

10

اﻟﺮاﺋﺪ

10

4

2

4

14

11

اﻟﻔﯿﺤﺎء

10

3

4

3

13

12

اﻻﺗﻔﺎق

9

3

1

5

10

13

اﻻﺗﺤﺎد

9

3

0

6

9

14

اﻟﻌﺪاﻟﺔ

9

2

2

5

8

15

اﻟﻔﺘﺢ

10

1

2

7

5

16

ﺿﻤﻚ

10

1

1

8

4

ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﺳﺒﻮع
ﺿﻤﻚ  vsاﻟﻮﺣﺪة
1-0
اﻟﻌﺪاﻟﺔ  vsاﻟﺸﺒﺎب
1-0

اﻟﻔﺘﺢ  vsاﻟﺮاﺋﺪ
2-2
اﻟﻔﯿﺤﺎء  vsاﻷهﻠﻲ
3-0

عبدالله العبيد

اﻹﺗﺤﺎد  vsاﻟﺤﺰم
2-1
اﻟﺘﻌﺎون  vsأﺑﻬﺎ
0-1

اﻹﺗﻔﺎق  vsاﻟﻬﻼل
4-1
اﻟﻨﺼﺮ  vsاﻟﻔﯿﺼﻠﻲ
ﻟﻢ ﺗﻠﻌﺐ

منتخب الجامعة للتنس األرضي
يشارك ببطولة اتحاد الجامعات  
شارك منتخب جامعة القصيم للتنس األريض يف بطولة االتحاد
الريايض للجامعات السعودية التي أقيمت يومي االربعاء والخميس
املاضيني بجامعة امللك سعود للعلوم الصحية بالرياض ،وبمشاركة
 64طالبًا يمثلون  16جامعة.

دون منتخبنا الســعودي أسمه بالســجالت الذهبية
لبطولــة كأس الخليج ثالث مرات وســجل الصقور
الخرض يف ذاك الوقت أســماءهم بمداد من ذهب ،حيث
كانت الــدورة  12عــام 1995م أول لقب لألخرض
السعودي يف النهائي الذي جمعه مع املنتخب الكويتي.
ليعود األخرض مرة أخرى يف الدورة  15التي احتضنتها
الرياض عام  2002ويحقق اللقــب للمرة الثانية وال
زلت أتذكر جيدا ً أهداف الثالثي عبدالله الجمعان وفهد
املحمدي وطالل املشــعل ،فقد كانت فرحة عارمة ،ويف
عام  2003كــرر الصقور الخرض الحصول عىل اللقب
للمرة الثالثة يف البطولة التي أقيمت بالكويت .
كأس الخليج له طعم ومذاق خاص لدى الرياضيني ملا
تحمله البطولة من قوة وندية تجمع األشقاء الرياضيني
يف مكان واحد.
وترتقب الجماهري شهادة ميالد نجوم جدد يف البطولة،
التي تشبه إىل حد كبري مهرجان للمواهب الشابة ،التي
تشق طريقها إىل عالم النجومية يف املالعب ،وتظل هذه
املواهب تتذكر بدايتها الحقيقية يف كأس الخليج.
وغالبا ً تكون والّدة لالعبني بارزين أتذكر منهم يوسف
الثنيان ويارس القحطاني من الســعودية ،واسماعيل
مطر من اإلمارات ،بشــار عبداللــه وبدر املطوع من
الكويت ،عماد الحوســني من عمــان ،عيل النونو من
اليمن ،وغريهم الكثري من الالعبــن ،هؤالء من مواليد
كأس الخليج يف دورات مختلفة ،وليست بطولة واحدة،
وارتبط اســم عدد كبري من الالعبني خاصة الهدافني
الذين أشعلوا املدرجات بأهدافهم وتألقهم يف املالعب.
ويف النسخة القادمة ســتنطلق يف قطر الثالثاء القادم
وستشارك السعودية الذي نمني انفسنا أن تحظى عىل
اللقب الرابع  .
"النواة األوىل"
نتوقف أمــام أهم حكاية للبطولة وهــي النواة االوىل
لوضع حجر األســاس لها فقد كانــت فكرة البطولة
من نصيب األمري الشــاعر صاحب السمو امللكي األمري
خالد الفيصل ،حيث أتت كخاطرة وأمنية قبل أكثر من
أربعة عقود ،وبالتحديد خالل زيارة منتخب البحرين
للسعودية ،حيث تحدث األمري بكلمة ترحيبية للضيوف،
وذكر فيها فكرة البطولة كأمنية شــخصية ،وتمنى أن
تقام دورة تحت مســمى ''كأس الخليج'' ،تشارك بها
منتخبات دول مجلس التعــاون الخليجي ،وأن تقام
الدورة بالتــداول بني العواصــم الخليجية كل عام،
وتبنى الشيخ محمد بن خليفة آل خليفة رئيس االتحاد
البحريني الفكرة وشــد الرحال إىل املكسيك لحضور
دورة األلعاب األوملبية عــام 1968واجتمع مع رئيس
االتحاد الدويل لكرة القدم وعرض عليه الفكرة ووجدت
قبول من الفيفا ورئسيها آنذاك.
وتم إقرارها رسميا بتحديد انطالقة أول دورة .ويف 27
من مارس عام  1970بالبحرين .ويف النســخة الثانية
احتضنتها مملكتنا عام  1972وكانت الفرق الخليجية
تجتمع هذه املرة بعدد بلــغ  5منتخبات للمرة األوىل.
ومنها اســتمرت البطولة تقام كل عامني  ،وشــهدت
البطولة مئات املباريات واألهداف والنجوم والحكايات
عىل مدى  48عاما .
عضو اللجنة الفنية الرياضية
بعمادة شؤون الطالب

 22إعالم

العدد  27 | 101ربيع األول  24 | 1441نوفمبر 2019
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

ﺧﺎدم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ اﻟﺸﺮﻳﻔﻴﻦ

ﺧﻼل اﻓﺘﺘﺎح أﻋﻤﺎل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺮاﺑﻌﺔ ﻣﻦ اﻟﺪورة اﻟﺴﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻠﺲ اﻟﺸﻮرى
اﻟﺘﺄﺷﻴﺮة اﻟﺴﻴﺎﺣﻴﺔ

اﻛﺘﺘﺎب أراﻣﻜﻮ
إن إﻋ ــﻼن اﻟﻤﻤﻠﻜ ــﺔ ﻋﻦ ﻃﺮح ﺟﺰء ﻣﻦ أﺳ ــﻬﻢ أراﻣﻜﻮ
اﻟﺴ ــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﻼﻛﺘﺘ ــﺎب اﻟﻌ ــﺎم ﺳ ــﻴﺘﻴﺢ ﻟﻠﻤﺴ ــﺘﺜﻤﺮﻳﻦ
اﻟﻤﺴ ــﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ ﻫﺬه اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺮاﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟ ــﻢ ،وﺳ ــﻴﺤﺪث ﻧﻘﻠ ــﺔ ﻧﻮﻋﻴ ــﺔ ﻓ ــﻲ ﺗﻌﺰﻳ ــﺰ ﺣﺠ ــﻢ
اﻟﺴ ــﻮق اﻟﻤﺎﻟﻴ ــﺔ اﻟﺴ ــﻌﻮدﻳﺔ ﻟﺘﻜ ــﻮن ﻓ ــﻲ ﻣﺼ ــﺎف
اﻷﺳﻮاق اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ

ﺗﺠﺎوز اﻟﺘﺤﺪﻳﺎت

ﻟﻘ ــﺪ أﺛﺒﺘ ــﺖ دوﻟﺘﻨ ــﺎ ﻓ ــﻲ ﻛﻞ اﻟﻈ ــﺮوف ﻋﻠ ــﻰ ﻣ ــﺪار
اﻟﺜﻼﺛﻤﺎﺋ ــﺔ ﻋﺎم اﻟﻤﺎﺿﻴﺔ أﻧﻬﺎ ﻗﺎدرة ﻋﻠﻰ ﺗﺠﺎوز ﻛﺎﻓﺔ
اﻟﺘﺤﺪﻳ ــﺎت ﺑﻌﺰم وإﺻﺮار واﻟﺨﺮوج ﻣﻨﻬﺎ ﻣﻨﺘﺼﺮة داﺋﻤﺎً
ﺑﺤﻤﺪ اﻟﻠﻪ وﻓﻀﻠﻪ

ﻳﺄﺗ ــﻲ ﻓﺘ ــﺢ ﻗﻄﺎع اﻟﺴ ــﻴﺎﺣﺔ وﺑﺪء اﻟﻌﻤ ــﻞ ﻓﻲ إﺻﺪار
اﻟﺘﺄﺷ ــﻴﺮة اﻟﺴ ــﻴﺎﺣﻴﺔ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎً ﻷﻫ ــﺪاف رؤﻳﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
 ،٢٠٣٠ﻛﺄﺣ ــﺪ ﻣﺤﻔ ــﺰات اﻟﻨﻤ ــﻮ اﻻﻗﺘﺼ ــﺎدي ﻟﺠ ــﺬب
وﺗﻨﻮﻳﻊ اﻻﺳ ــﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﻫﺬا اﻟﻘﻄﺎع اﻟﻮاﻋﺪ اﻟﺬي
ﻳﻮﻓ ــﺮ ﻓﺮﺻ ــﺎً وﻇﻴﻔﻴﺔ ﻛﺒﻴﺮة ،وﺟﺴ ــﺮاً ﺛﻘﺎﻓﻴﺎً ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ
ﻣﻊ اﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﺸﺎرﻛﻨﺎ ﺗﺮاﺛﻨﺎ اﻟﻐﻨﻲ وﻣﻌﺎﻟﻤﻨﺎ اﻟﺤﻀﺎرﻳﺔ

اﻻﻋﺘﺪاءات

إن ﻣ ــﺎ ﺗﻌﺮﺿ ــﺖ ﻟ ــﻪ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ ﻣﻦ اﻋﺘ ــﺪاءات ﺑـ ) ( ٢٨٦
ﺻﺎروﺧﺎً ﺑﺎﻟﻴﺴ ــﺘﻴﺎً و )  ( ٢٨٩ﻃﺎﺋﺮة ﺑﺪون ﻃﻴﺎر ،ﺑﺸﻜﻞ
ﻟ ــﻢ ﺗﺸ ــﻬﺪ ﻟ ــﻪ ﻣﺜﻴ ـ ًـﻼ أي دوﻟﺔ أﺧ ــﺮى ﻟﻢ ﻳﺆﺛ ــﺮ ﻋﻠﻰ
ﻣﺴﻴﺮة اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﺘﻨﻤﻮﻳﺔ

ﻳﺤﻖ ﻟﻨﺎ وﻧﺤﻦ ﻧﻨﻈﺮ إﻟﻰ اﻟﻤﺴـــﻴﺮة اﻟﺨﻴﺮة ﻟﻮﻃﻨﻨﺎ أن ﻧﻔﺨﺮ ﺑﻤﺎ ﺗﺤﻘﻖ ﻟﻪ  -وﻟﻠﻪ
اﻟﺤﻤـــﺪ  -ﻣـــﻦ ﻣﻨﺠـــﺰات ﻧﺒﺎﻫﻲ ﺑﻬﺎ ﺑﻴﻦ اﻷوﻃﺎن ،ﺗﻤﺖ ﺑﻌﺰم ﺷـــﺒﺎﺑﻨﺎ وﺷـــﺎﺑﺎﺗﻨﺎ،
وﻫـــﻢ ﻳﻤﻀﻮن ﻓـــﻲ ﻃﺮﻳﻘﻬﻢ إﻟﻰ اﻟﻤﺴـــﺘﻘﺒﻞ ﺑﻜﻞ ﺛﻘﺔ ،ﻣﺴـــﻠﺤﻴﻦ ﺑﻌﻘﻴﺪﺗﻬﻢ
اﻹﺳـــﻼﻣﻴﺔ اﻟﺴـــﻤﺤﺎء ،وﺷـــﻴﻤﻬﻢ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻷﺻﻴﻠﺔ ،واﻟﻌﻠﻮم واﻟﻤﻌﺎرف اﻟﺘﻲ
ﻧﻬﻠﻮا ﻣﻨﻬﺎ ﻟﻤﻮاﺻﻠﺔ ﻣﺴﻴﺮة اﻟﺒﻨﺎء واﻻزدﻫﺎر.

QU_UNI
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هاتف نوفا  5Tمن هواوي
شاشة بقياس  6.6من نوع LCD
بدقة  FHD+ووضوح (.)1080x2340
معالج  980 Kirinيدعم الذكاء االصطناعي.
ذاكرة عشوائية .8Gb
دعم تقنية  GPU Turbo3املخصصة لأللعاب.
بطارية سعة  3750مييل أمبري تدعم الشحن الرسيع بقوة  22.2واط.
أربع كامريات خلفية بعدسات  2MP,2MP,48MP,16MPعىل التوايل.
تقنية التصوير اللييل وتصوير املايكرو والتصوير بعدسة واسعة وعدسة بورتريه.
كامريا أمامية بدقة  32MPوتصميم بغطاء زجاجي من الخلف.
منفذ  USB-cوكرب صوت.
دعم استخدام رشيحتني بدون ذاكرة خارجية.
نظام  9 Androidبواجهة .9.1 EMUI
ميزة مشاركة امللفات برسعة عالية  Huawei Shareودعم تقنية .NFC
متوفر بثالثة ألوان األزرق ،األسود واألرجواني.
سعر الجهاز يف السوق السعودية  1499ريال.

كاريفر  CAREFERتطبيق لصيانة السيارات
كاريفر تطبيق يقدم املســاعدة يف الحصول عىل أقرب
ورشة لصيانة الســيارات ،فهو خدمة استشارية برسوم
رمزية تغطي حاليــا ً  6مدن رئيســية يف اململكة العربية
الســعودية وهــي الرياض-جدة-مكة-الخــر -الجبيل
والدمام.
يقوم كاريفر باســتالم الســيارة من العميل ونقلها
ملراكز الصيانة املتعاقد معها وبعد الفحص والتشــخيص
يزود العميل باألعطــال واإلصالحات املقرتحة ،وبعد عملية
اإلصالح يتم نقل السيارة للعميل يف مكانه.
يقدم كاريفر كذلك خدمة الورشــة املتنقلة يقوم من
خاللهــا فريق متخصــص يف صيانة الســيارات بعملية
الصيانة الدوريــة يف مكان العميــل ودون الحاجة لنقل
الســيارة اىل مركز الصيانة .تطبيق كاريفر متوفر بشكل
مجاني لنظامي  iOSو .Android

ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﻬﻤﺔ

ﻣﻨﺼﺔ  Igniteﻟﺒﻴﻊ ﻣﻮاد اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻣﻦ Amazon

كليك

حسن أحمد العواجي

خوارزميات غوغل
عند الحاجة للبحث يف اإلنرتنت ،سيكون خيارك األول محرك
البحث األشــهر (غوغل) ،فتحت خوارزمياته وبني أرقامه كم
هائل ال يعد وال يحىص من قواعد البيانات ،تعمل بشكل منظم
لتجعل مــن تجربة البحث عملية هــي األرسع واألكثر دقة،
فكيف يحدث ذلك؟
عام  ،١٩٩٦وتحديدا ً يف جامعة ستانفورد بوالية كاليفورنيا،
ظهرت فكرة غوغل كمرشوع بحثي لنيل درجة الدكتوراه بدأه
الطالبان الري بيج وسريجي برن ،وقد افرتضا بيج وبرن أن
محرك البحث الذي يقوم بتحليل العالقات بني مواقع الشبكة
من شأنه أن يوفر ترتيبًا للنتائج أفضل مما هو متاح ،برتتيب
النتائج حســب عدد مرات ظهور املصطلح الذي يتم البحث
عنه.
ومنذ ذلك الحني ،توالت النجاحات الواحدة تلو األخرى لتكون
غوغل واحــدة من أكرب الرشكات يف مجــال اإلنرتنت ،واليوم
يواجه بيج وبرن تهمة مفادها أن مهنديس غوغل يعملون وراء
الكواليس عىل تغيري الخوارزميات التي بدورها ستغري نتائج
البحث لصالح رشكات دون أخــرى بتخفيض مرتبة املواقع
املزعجة والحفاظ عىل قوائم سوداء مع تفضيل ترتيب البحث
لكبار املعلنني دون غريهم.
هذا االتهام هو جزء من تحقيق كشــفت عنه صحيفة (وول
سرتيت جورنال) كان رشارة خالف ،كما تزعم الصحيفة ،بني
بيج وبرين بشأن كيفية التعامل مع املحتوى غري املرغوب فيه
أو املفعم بالكراهية ،فاألول يرى بأن من حق غوغل أن تكون
أكثر رصامة للتدخل باســتباقية ضد املواقع املشبوهة ،بينما
يرى برين أن نتائج البحــث ال بد أن تولد بصورة موضوعية
ومستقلة عن تعقيدات أولئك الذين يعملون يف غوغل.
وبني رأيي "بيج وبرين" تســتمر صحيفة (وول ســريت
جورنال) يف تحقيقهــا الذي لو وجه للغراب توتري لكان أكثر
نفعا ً فلربما حرك شيئا ً يف مياهه الراكدة.
مساعد المشرف للشؤون اإلدارية ،إدارة اإلعالم واالتصال
| h.alawaji@qu.edu.sa

دﺷﻨﺖ ﺷﺮﻛﺔ أﻣﺎزون اﻷﻣﺮﻳﻜﻴﺔ ﻣﻨﺼﺔ  Igniteواﻟﺘﻲ
ﺗﻬﺪف إﻟﻰ إﺗﺎﺣﺔ اﻟﻔﺮﺻﺔ ﻟﻠﻤﺪرﺳﻴﻦ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ اﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ

اﻟﻤﻮاد واﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ ﻳﻘﻮﻣﻮن ﻋﻠﻰ ﺗﻄﻮﻳﺮﻫﺎ ﻟﻄﻼﺑﻬﻢ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﻋﺮﺿﻬﺎ ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻷﻛﺒﺮ ﺷﺮﻳﺤﺔ ﻣﻤﻜﻨﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ.

ﺗﺘﻠﺨﺺ ﻓﻜﺮة اﻟﻤﻨﺼﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ورﻓﻊ

اﻟﻤﺤﺘﻮى ﻣﻦ ﻣﻮاد وﺧﻄﻂ دراﺳﻴﺔ وﻣﺼﺎدر ﺿﻤﻦ ﻣﻠﻔﺎت،

وﺑﻌﺪ ﺗﺤﻘﻖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺪر اﻟﻤﺤﺘﻮى وﻣﻠﻜﻴﺘﻪ ﻳﻌﺮض ﻟﻠﺒﻴﻊ ﻋﻠﻰ أن ﺗﺤﺼﻞ أﻣﺎزون ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ٪٣٠ﻣﻦ
ﻗﻴﻤﺔ اﻟﻤﻮاد وﺗﺬﻫﺐ اﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﻴﺔ اﻟﺒﺎﻟﻐﺔ  ٪٧٠ﻟﻠﻤﺪرس.

ﺗﻬﺪف أﻣﺎزون ﻣﻦ ﺧﻼل  Igniteﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺟﺎﻫﺰة ﺗﺴﺎﻋﺪ اﻟﻤﺪرﺳﻴﻦ واﻟﻄﻼب ﻋﻠﻰ اﻟﺪراﺳﺔ
واﻟﺘﺤﻀﻴﺮ وﻛﺬﻟﻚ ﺗﺤﻘﻴﻖ دﺧﻞ إﺿﺎﻓﻲ.

اﻟﻤﻨﺼﺔ ﻣﺘﺎﺣﺔ ﺣﺎﻟﻴﺎً ﺑﻨﻈﺎم اﻟﺪﻋﻮات ﻓﻘﻂ ،ﻋﻠﻰ أن ﺗﺘﻮﺳﻊ أﻛﺜﺮ ﻓﻲ ﻇﻞ وﺟﻮد إﻗﺒﺎل ﻛﺒﻴﺮ ﻣﻦ اﻟﻤﻬﺘﻤﻴﻦ.
www.ignite.amazon.com

اﻷﺟﻨﺪة
اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 2019
28 - 24

ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ

11 - 10
دﻳﺴﻤﺒﺮ

ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻄﻮري ﻗﻮﻗﻞ اﻟﺴﺤﺎﺑﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
Google Cloud Developers Community-Saudi Arabia
اﻟﻘﺼﻴﻢ-ﺗﺒﻮك-ﺟﻴﺰان-ﺣﺎﺋﻞ-اﻹﺣﺴﺎء
وزارة اﻻﺗﺼﺎﻻت وﺗﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

ﻋﺮب ﻧﺖ اﻟﺮﻳﺎض AD/EADG 2019
اﻟﺮﻳﺎض
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺮﻳﺎض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﻤﺆﺗﻤﺮات واﻟﻤﻌﺎرض

 24األخيرة
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من اآلخر
فهد بن نومه

التجمع اإلعالمي األكبر
في مؤسسات التعليم
مع تطور وسائل اإلعالم وما يمر به زمننا من تطورات كبرية وتسارع
هائل يف انتقال املعلومات والبيانات أصبح للمعلومة قيمة مهمة ،وملواكبة
هــذا التطوير ارتئينا يف جامعة القصيم ،إقامــة امللتقى األول لإلعالم
واالتصال يف مؤسسات التعليم «تواصل» ،بالتعاون مع وزارة التعليم،
وذلك خالل الشهر القادم ديسمرب 2019م ،حيث يسعى امللتقى ملناقشة
األدوار اإلعالمية واالتصالية يف مؤسسات التعليم يف اململكة يف إطار رؤية
اململكة 2030م ،ومدى مواكبة هذه األدوار ملمارســات ناجحة تؤسس
لعمل إعالمي اتصايل فاعل يخدم املؤسســات التعليمية والشــبابية
واملجتمع ككل ،وتعزيز دور إدارات اإلعالم واالتصال بهذه املؤسسات يف
تفعيل مكانتها وتأثريها عىل الرسالة التعليمية والرتبوية.

تم استخدامها في عدد من العمليات الجراحية بمستشفى بريدة المركزي

كلية الهندسة ُتنفذ عدة مجسمات لعظام مختلفة
باستخدام تقنية الطباعة الثالثية األبعاد بمعامل الكلية
يف سابقة هي األوىل عىل
مستوى منطقة القصيم،
تمكنت كلية الهندسة ،من
تشكيل مجسمات للعظام
باستخدام تقنية الطباعة
الثالثية األبعاد الستخدامها يف
عدد من العمليات الجراحية
بدال ً من أجزاء مكسورة عند
بعض املرىض يف مستشفى
بريدة املركزي ،حيث تمكنت
الكلية من خالل كوادرها
األكاديمية من تنفيذ عدة
مجسمات للعظام ،من خالل
تقنية الطباعة الثالثية التي تم
استخدامها حديثا ً يف املجاالت
الطبية ،ومن استخداماتها يف
عمل املجسمات ألعضاء املرىض
ليتم إعداد الجسور باملقاسات
املناسبة للمرىض قبل البدء

بالعمليات ،وهذا يساعد يف
تقليص أوقات العملية و يرفع
من دقتها وجودتها ونسبة
نجاحها.
حيث نفذت الكلية مجسما
لكرس يف جمجمة الرأس ألحد
املرىض بعد تعرضه لحادث
سري باستخدام تقنية الطباعة
الثالثية بمعمل الطباعة الثالثية
ً
وإضافة لذلك تم عمل
بالكلية
وصلة تثبيت للكرس ،كما قامت
الكلية بتصنيع نموذجً ا ثانيًا
لكرس يف الفك السفيل
لألسنان ألحد املرىض
باملستشفى ،إضافة إىل
عمل مجسم لكرس يف
الوجنة ألحد املراجعني
بمستشفى املركزي
بربيدة.

كما يهدف امللتقى لتأطري طريقة تعامل اإلدارات اإلعالمية يف القطاعات
التعليمية مع األحداث واملواقف واألزمــات ،وكيفية معالجتها إعالميًا
واتصالياً ،وأدوار كليات وأقســام اإلعالم يف اململكــة يف تطوير األداء
اإلعالمي للمؤسســات التعليمية والرتبوية ،إضافة إىل التعريف بواقع
الصحف الجامعية واألدوار االتصالية واإلعالمية املناطة بها يف مخاطبة
جيل الشــباب ،وتحقيقها لرؤية  ،2030وأخالقيــات املهنة ومواثيق
الــرف اإلعالمي ودورهــا يف التأثري اإليجابي أو الســلبي عىل هذه
املؤسسات ،وكذلك اإلطالع عىل التجارب اإلعالمية يف مؤسسات التعليم
من خالل املعرض املصاحب للملتقى.
وهذا امللتقى يأتي كمبادرة مــن الجامعة بالتعاون مع وزارة التعليم،
لتدارس حالة االتصال واإلعالم يف املؤسسات التعليمية ،وللتعرف عىل
أدوارهــا الحالية واملتوقعة ،بما يســهم يف تحقيقها ألهداف املجتمع
الســعودي يف ظل رؤية  ،2030فاألدوار تتشارك وتتكامل بني وسائل
االتصال واإلعالم من جهة ،واملؤسســات الرتبوية والتعليمية من جهة
أخرى ،لتشــكل منظومة متكاملة كأحد مؤسسات التنشئة االجتماعية
للفرد يف املجتمع.
ونتطلع من خالل مشاركة جميع الجامعات السعودية وإدارت التعليم
ممثلة باإلدارات اإلعالمية لنؤســس عملية منهجيه لسمعة التعليم يف
السعودية وعكسها من خالل وسائل اإلعالم.
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