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بطال لبطولة الجامعات السعودية
للمرة الثانية على التوالي ..الجامعة
ً
لـ«كرة الهدف» لذوي اإلعاقة
تــوج منتخــب الجامعة
لكرة الهدف "لــذوي اإلعاقة"،
بكأس بطولــة االتحاد الريايض
للجامعات السعودية ،بعد تغلبه
بنتيجــة  8-15عــى منتخب
جامعة امللك سعود يف يف املباراة
النهائيــة التي جمعــت بينهما
صباح أمــس الســبت املوافق
1441/7/5هـــ ،عــى صالة
اللجنة الباراملبية بالرياض.
وشــهدت املباراة ســجاال ً
كرويــا ً جســد قــوة وجمال
املنافســات الرياضية والكروية
لذوي اإلعاقــة والتي تجمع بني
طــاب الجامعات الســعودية،
حيث تقدمت جامعــة القصيم
أوال ً وفرضت سيطرتها عىل اللقاء
منذ الدقائق األوىل ليمطر شباك

جامعة امللك ســعود بـ 15رمية
متقنة ،لتتــوج جامعة القصيم
بكأس النسخة الســابعة للمرة
الثانية عىل التــوايل من بطولة
االتحــاد الريــايض للجامعات
السعودية بعد مشوار طويل بدأ
بدوري املجموعــات حيث واجه
أبطــال الجامعــة نظراءهم يف
جامعة أم القــرى وفازوا عليهم
بنتيجة  ،2-12ثم جامعة حائل
وجامعة اإلمام محمد بن سعود
اإلســامية واســتطاعوا الفوز
بنتيجة  -10صفر.
من جانبه ،قــدم الدكتور
عميد شــؤون الطالب الدكتور
عيل بن فريح العقــاء التهنئة
ألعضاء الجهازين الفني واإلداري
والالعبني بمناسبة التتويج بكأس

بطولة الجامعات الســعودية،
وبعد املستوى املرشف الذي قدمه
املنتخب طيلة مشــواره يف هذه
البطولة ،والذي عكس من خالله
الواقع الحقيقــي الذي وصلت
إليه رياضة الجامعة بشكل عام
وذوي اإلعاقــة بشــكل خاص،
حيث تحظى بكل دعم واهتمام
من معايل مدير الجامعة الدكتور
عبدالرحمــن الــداود ووكيل
الجامعــة للشــؤون التعليمية
الدكتور محمد العضيب.
وأشــار الدكتور العقالء إىل
أن أبطال الجامعة بتتويجهم هذا
قد أضافوا كأس ذوي اإلعاقة إىل
كأس بطولة تنس الطاولة والتي
حققت فيها الجامعة املركز األول
أيضا ،وبجانــب ميداليات لعبة

ﺻﺤﻴﻔﺔ

ﺗﺴﻌﺪ
ﺻﺤﻴﻔﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺎﺳﺘﻘﺒﺎل إﻋﻼﻧﺎﺗﻜﻢ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺮﻳﺪ اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ
News@qu.edu.sa
ألعاب القوى ،ولعبــة الجودو
والكاراتيــه ,مثمنا ً الجهود التي
بذلها ويبذلهــا الجهازان الفني
واإلداري والطالب ،مشريا ً إىل أن
أبطال الجامعــة يف الرياضات

األخرى يتبقــى لهم بطولة كرة
الطائرة الشــاطئية ،وكرة قدم
الصاالت ،وبإذن الله يحقق الفوز
بهمــا لينضمــوا إىل اإلنجازات
السابقة.
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ندوة تثقيفية بكلية الطب للتوعية بأخطار
«فيروس كورونا المستجد» وطرق الوقاية منه
أقامت الجامعــة ،مُمثلة بكلية
الطب ،ندوة تثقيفية بعنوان «كورونا
الجديد وطرق الوقاية» ،يوم الثالثاء
املوافق 1441/7/1هـ ،يف مقر البهو
الرئيس باملدينــة الجامعية ،برعاية
معايل األستاذ الدكتور عبدالرحمن بن
حمد الداود مدير الجامعة ،الذي كرم
املشاركني بالندوة من املتخصصني
واالستشــاريني من داخل الجامعة
وخارجها.
وتناولــت النــدوة التثقيفية
التعريف بخصائص املرض الجديد
وكيفية انتشاره ،والفرق بينه وبني
األنواع األخرى من فريوسات كورونا
األخرى ،كما تطرقت ألســباب ردة
الفعل العاملية لهــذا املرض ،حيث
تأتي هذه النــدوة انطالقا من دور
الجامعة يف خدمة املجتمع ،ولخدمة
وتوعية جميع فئاته ،وكذلك منسوبي
الجامعة بشكل خاص.
من جهته ،أوضــح عميد كلية
الطــب الدكتور أحمــد العمرو ،أن
فريوس كورونا املســتجد يعد أحد
فصائل فريوســات كورونا املعروفة
بأنها واسعة االنتشار ،وتسبب أمراضا ً
تــراوح بني نزالت الربد الشــائعة
واالعتالالت األشد وطأة مثل :متالزمة
الرشق األوســط ،ومتالزمة االلتهاب
الرئوي الحاد الوخيم "الســارس"،
مشــرًا إىل أن هذا الفريوس قد ظهر
يف  31ديســمرب من عــام ۲۰۱۹م،
حيث تم إبالغ املكتب اإلقليمي ملنظمة
الصحة العامليــة يف الصني بحاالت
االلتهاب الرئوي املسبب ملرض غري
معروف تم اكتشافه يف مدينة ووهان
بمقاطعة هوبي الصينية.
وأضاف "العمــرو" أن إعالن
فايروس كورونا الجديــد ،عىل أنه
الفايروس املسبب لتلك الحاالت من
قبل السلطات الصينية قد تم يف يوم
 ۷يناير  ،۲۰۲۰ومنــذ ذلك الوقت
وبحسب موقع وزارة الصحة بلغ عدد
الحاالت املؤكدة قرابة تسعة وسبعون
ألف حالة منها سبعة وسبعون ألف
يف الصني ،والباقــي يف دول العالم
فقد سجلت ثالثة عرش حالة يف دولة
اإلمارات العربية املتحدة وثالث حاالت
يف الكويت ،وحالة أخرى يف البحرين،
كما سجلت قرابة  2700حالة وفاة.
وأوضح عميــد كلية الطب ،أنه
بفضل من اللــه ثم جهود اململكة لم
تســجل أي حالة داخل اململكة وهذا
دليل عىل الجهــد املبذول من الدولة
حفظها الله والقطاعات املعنية ويف
مقدمتها وزارة الصحة التي تسعى
دائما لحفظ األمــن الصحي داخل
اململكة العربية السعودية ،داعيًا الله
أن يديم عليها األمن األمان.
وشــارك يف الندوة ،التي أدارها
الدكتور معاذ بــن صالح الجهني
عضو هيئة التدريــس بكلية الطب
والعلــوم الطبية بعنيــزة ،الدكتور

جانب من الحضور

جهودا كبيرة
العمرو :وزارة الصحة تبذل
ً
لحفظ األمن الصحي داخل المملكة
العربية السعودية

القرني :المركز الوطني للوقاية من
األمراض يضع خطط التأهب بالتأكد من
جاهزية المستشفيات وأعداد الكوادر

الداود والتركي والحربي خالل الندوة

المالكي :منظمة الصحة العالمية تقدر تكاليف خطط مجابهة المرض
بـ  675مليون دوالر في الفترة من فبراير إلى إبريل 2020
ســعيد القرني ،مدير فــرع املركز
الوطنــي للوقايــة مــن األمراض
ومكافحتها بجدة ،حيث تحدث عن
اســتعدادات املركز ملجابهة فريوس
كوفيــد ( ،)19-COVIDكما تناول
بشكل عام فكرة إنشاء املركز ،ورؤيته
التي تهــدف إىل اإلســهام يف الحد
من األمراض املعديــة وغري املعدية
والعمل عىل رصدها ومتابعتها ودرء
انتشارها ،وكذلك تعزيز الصحة ،عن
طريق إجراء البحوث والدراسات يف
مجال الوقاية مــن األمراض املعدية
وغري املعدية ومكافحتها.
الفتًــا إىل خطــط التأهب التي
يقــوم بها املركز مــن خالل مركز
القيادة والتحكم الذي يقوم بالتأكد
من جاهزية املستشــفيات ومراجعة
نسبة اإلشغال لألرسة وأعداد الكوادر
الطبيــة يف كل منطقــة ،ومتابعة
الشــائعات واألخبار ووضع خطة
عاجلة للــرد عليها وزيــادة وعي
املجتمع
كما تطــرق "القرني" إىل دور

املركز يف مراجعة عملية نقل العينات
وإجراء الفحوصات باملخترب الوطني،
وتقييم توفر املستلزمات الطبية يوميا
بكافة مناطق اململكة ،وكذلك التأكد
من جاهزية فــرق التدخل الرسيع
ملبارشة الحاالت اإليجابية ال قدر الله،
ومراجعة املستجدات العلمية املتوفرة
واتخاذ القرارات عىل أساسها.
وتحدث "القرنــي" عن خطة
التأهــب للمنشــآت التعليميــة يف
الجامعات واملــدارس ،والتي يتبنى
من خاللها سياسات تساعد الطالب
والكادر التعليمي بالبقاء يف البيوت
يف حال تعرضهم ملرض ذو أعراض
شبيهه بأعراض األنفلونزا ،وتعزيز
برامج غســل اليدين بــن الطالب
والكادر التعليمي ،والقيام بعمليات
التحضــر إلعداد أماكن باملنشــأة
التعليمية لعزل املصابني ،ومحاولة
التقليل من التكــدس بعمل خطط
تشغيلية ملنع الزحام وزيادة التهوية
الطبيعية يف املنشأة ،وتكثيف أعمال
النظافة والتعقيم يف البيئة التعلمية،

إضافة إىل نرش الرســائل التوعوية
للطالب والكادر التعليمي ،وضمان
توفري اإلمــدادات والخدمات الالزمة
لحرص الوباء.
من جانبــه ،تحدث األســتاذ
الدكتور مساعد أحمد الضبيب أستاذ
علم الفريوســات يف كليــة الزراعة
والطــب البيطــري بالجامعة ،عن
التحور الجيني بفريوسات كورونا،
والذي قدم تصو ًرا ً
كامل عن التعريف
بالفريوس ،إضافــة إىل الحديث عن
أثر الفريوسات التي تصيب اإلنسان
يف ظهــور أعــراض مرضية ،حيث
أكد أن الفريوسات نوعان :فريوسات
الـــ  DNAوفريوســات الـ ،RNA
مشريًا إىل سبب تحور فريوسات الـ
 RNAجينيا ً مما ينتج عنها طفرات
مستمرة ،وكذلك الفريوسات التاجية
والتحور الجيني ،والحمض النووي
لفريوسات كورونا ،ومحفزات التحور
الجيني لفريوسات كورونا ،ومصدر
فريوسات كورونا يف اإلنسان.
بعد ذلك ،تحدث الدكتور هاني

بن عيل املالكي عضو هيئة التدريب
بالربنامــج املشــرك لزمالة الطب
الوقائي املشــرك بمكة ،عن ورقته
البحثية بعنوان كورونا املســتجد:
األثــر ،واملجابهــة ،حيــث تناول
ديناميكية االنتشــار ،وملاذا أعلنت
منظمة الصحة العاملية حالة طوارئ
يف الصحة العامة كإعالن رســمي
ألزمة صحية عامة محتمل أن يكون
لها تمدد عاملي ،وماهية األزمة.
وأوضــح "املالكــي" أن هذه
اإلعالن يأتي لخشية املنظمة من تمدد
الفريوس لــدول ذات أنظمة صحية
محدودة املوارد واإلمكانات ،و تفادي
زيادة العبء االجتماعي واالقتصادي
واســتنزاف املوارد ،وتمكني املنظمة
من االطالع عىل تدابري الصحة العامة
يف مختلف دول العالــم ،والحد من
تأثري اإلجراءات املشددة والقيود عىل
السفر عىل االقتصاد العاملي ،إضافة
إىل حديثه عن اآلثار االقتصادية الذي
أكد أنه وفقا ملنظمة الصحة العاملية،
ســيتكلف العالم  ٦٧٥مليون دوالر

لـــدعـم
خـطط املجابهة
يف الفرتة مــن فرباير إىل
إبريل .٢٠٢٠
كما تحــدث خــال الندوة،
الدكتــور عبدالرحمــن منيع الله
الصاعدي ،استشاري أمراض معدية
من مدينة امللــك عبدالعزيز الطبية
الحرس الوطني ،عن عالمات اإلصابة
بفريوس كورونــا الجديد ،وكيفية
التعامل معها داخل املستشــفيات،
حيث تنــاول طرق التشــخيص
الرسيع وثورة املعلومات ،وتســارع
انتشار الفريوس يف الصني ،وانتشار
الفريوس الجديــد يف العالم ،وإجالء
الطالب الســعوديني مــن ووهان،
إضافة إىل عرض مجموعة فريوسات
كورونا التي تصيب البرش ،وعرض
معدل الوفيــات يف وجود األمراض
املزمنــة ،وكذلك عالمــات اإلصابة
بفريوس كورونــا الجديد ،والعالج
للحاالت املصابــة من خالل العالج
التدعيمي ،واملضادات الحيوية عند
االشــتباه بااللتهابــات البكتريية،
ً
منوها إىل أن مضادات الفريوســات
غري معلــوم فائدتها إىل اآلن ،ويجب
أال تســتخدم إال ضمن بروتوكوالت
العالج املعتمدة أو ضمن دراســات
رسيرية معتمدة بموافقة املريض.
وعرض الدكتور فهيد بن مقرن
القصري ،األســتاذ املساعد يف الطب
الوقائي كلية الطب بالجامعة ،آللية
انتقال العــدوى والوقاية منها من
خالل ،معرفــة أهمية طرق انتقال
العــدوى يف األنــواع املختلفة من
الفريوســات والبكترييا التي تمتلك
ً
طرقا مختلفة باالنتقال من شخص
إىل آخر أو مــن كائن حي إىل آخر،
الفتًا إىل أن أهميــة معرفة طريقة
االنتقال تكمــن يف تحديد الطريقة
املناسبة للوقاية والعزل للمصابني،
كما أنه قد يصعــب تحديد طرق
االنتقال لبعــض امليكروبات بدقة،
وامليكروبات املستجدة تستغرق وقتا
ملعرفة طرق انتقالها ،وطرق انتشار
العدوى بشكل مبارش وغري مبارش،
وكذلك مدة بقــاء الفريوس خارج
الجســم ،و احتمالية نقل املصاب
العدوى لآلخرين ،وكيفية الوقاية من
اإلصابة بكورونا ،وكذلك الوســائل
الواجب اتباعها من قبل الشــخص
الذي يعاني من أعراض تنفسية.
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الهالل األحمر والتجمع الصحي وإدارة تعليم القصيم ضمن الجهات المشاركة

معرضا للتوعية المرورية بمشاركة  7جهات
ً
الجامعة تنظم
ضمن حملة «حياتك أهم»

مشاركة مرور القصيم بالمعرض

أقامت الجامعة ،مُمثلة بكلية
ً
معرضا توعويًا لتعزيز
الهندسة،
ثقافة السالمة املرورية عىل مدى
ثالثة أيــام بداية من يوم اإلثنني
املوافق 1441/6/30هـ ،بمقر
البهو الرئيس باملدينة الجامعية،
بمشاركة  7جهات من الجامعة
وخارجها ،وذلك ضمن مشاركة
الجامعة يف حملة «حياتك أهم»
التي تقام برعاية صاحب السمو
امللكي األمري الدكتور فيصل بن
مشعل بن سعود بن عبد العزيز،
أمري منطقة القصيم ،وتســتمر
ملدة أســبوعني ،بهــدف تعزيز
ثقافــة الســامة املرورية لدى
أطياف املجتمــع يف جميع مدن
ومراكز ومحافظات املنطقة.

حيــث شــارك باملعرض،
الهالل األحمر الســعودي ،من
خالل ركن قدم خالله ،أقســام
الشــؤون اإلســعافية بامليدان،
والتدريب ،والتطوع ،واستقطاب
املتطوعــن لخدمــة املجتمع،
بهدف التثقيــف الصحي وحث
املواطنــن عىل االســتفادة من
الربامج التدريبيــة والتثقيفية،
إضافــة إىل توزيع عــدد من
الربوشورات واملطبوعات والهدايا
للــزوار .كما شــارك التجمع
الصحي بالقصيــم ،بركن قدم
خالله رشحً ا عن كيفية اإلنعاش
القلبي الرؤي ،وإيقاف النزيف،
والتعامل مع الكســور ،الناتجة
من الحوادث املرورية ،والتعامل

مع املصابني بالحوادث املرورية
لحني وصول اإلســعاف ،وذلك
بمشــاركة عدد من املختصني،
إضافة إىل مشــاركة إدارة مرور
القصيم ،بركن للتعريف الشامل
عن الحملة ،وهدفهــا ،وجائزة
الســائق املثايل ،بهدف تعزيز
ثقافة االلتزام باألنظمة املرورية،
وتوزيــع عدد من الربشــورات
التثقيفية للزوار.
وبدورهــا ،شــاركت إدارة
تعليم القصيم ،احتوى عىل عدد
من املسابقات بجوائز قيمة ،من
خالل  4مســارات ،هي :الجانب
التوعوي من خالل مقطع توعوي
عن خطر استخدام الجوال أثناء
القيــادة ،وأفضل تطبيق يحفظ
ســامة الســائق خالل القيادة
بحيث ال يســتخدم الجوال أثناء
القيادة ،إضافة إىل أفضل شعار
للحملة ،وأفضل رسمة عن أهمية
التوعية بعدم اســتخدام الجوال
أثناء القيادة ،وتم تعميم املسابقة
عىل جميع املدارس للبنني والبنات
من خالل الــروط والجوائز،
باإلضافة إىل تخصيص  21مق ًرا
إلقامة محارضات توعوية لطلبة
الثانوية.
ومن جهتها ،شاركت إدارة
األمــن الجامعــي ،بجنــاح يف
املعرض بهدف التعريف بمهام

للتوعية بخطورة القيادة غير اآلمنة..

عمادة خدمة المجتمع تنفذ محاكاة
لـ «حادث افتراضي» بالطريق العام

األمن الجامعي يف تنظيم املواقف
وتنظيم حركة السري داخل املدينة
الجامعية ،وعىل مداخلها لتسهيل
حركة الطالب واملوظفني وتحرير
املخالفات للمخالفني تبعا لنظام
املرور املتبع باململكة ،ومساعدة
الســيارات املترضرة أو العالقة
ومبارشة الحوادث داخل الحرم
الجامعي ونقلها للجهة املختصة.
وعرضــت كلية الهندســة
بجناحها باملعــرض عددًا من
مشــاريع الطلبــة ،إضافة إىل
رشح دالالت اإلشــارات املرورية
ومجموعــة مــن املشــاركات
الطالبيــة باملجــال تضمنــت
مشاريع طالبية ،وأنواع األرصفة
وداللة ألوانها ،وعروض توعوية
عن الســامة املرورية ورضورة
االلتــزام بقواعــد الســامة
كاستخدام حزام األمان ،ومقاعد
األطفال ،وعدم استخدام الجوال
أثناء القيادة ،والصيانة الدورية
للمركبة ،وغريها مــن املقاطع
التوعوية التي تســهم يف تعزيز
ورفع الوعي بالسالمة املرورية.
كما شــاركت مدرســة جامعة
القصيم لتعليم القيادة لتوضيح
برامج التدريب املتاحة وطريقة
التســجيل للراغبــن ،وعرض
مسارات التدريب ،وآلية االجتياز
والحصول عىل الرخصة.

يف إطار مشاركة الجامعة يف
حملة «حياتك أهم» ،التي دشنها
صاحب الســمو امللكــي األمري
الدكتــور فيصل بن مشــعل بن
سعود بن عبدالعزيز ،أمري منطقة
القصيــم ،نفذت عمــادة خدمة
املجتمع حادثًــا افرتاضيًا ،لتوعية
الســائقني بخطورة القيادة غري
اآلمنة وللتوعية بأخطار استخدام
الجوال أثناء القيادة ،حيث بدأت

جانب من المعرض

هذه التجربة التحذيرية صباح يوم
اإلثنني املوافق 1441/6/30هـ،
مع بداية الدوام الساعة السابعة
صباحً ا ،وذلك عىل طريق الجامعة
يف تقاطع إشارة القرعاء ،بالتعاون
مع اإلدارة العامة للمرور بمنطقة
القصيم ،وهيئة الهالل األحمر.
ويحاكــي هــذا العــرض
التمثييل ،مشــهدًا لحادث وهمي
يف مكان عام عىل جانب الطريق،

مــع الفتات توعويــة وتحذيرية
للســائقني من خطــورة القيادة
غري اآلمنة ،إضافة إىل استعراض
ألهم أســباب الحوادث ،وكيفية
تالفيهــا ،وكيفيــة الترصف يف
حاالت الحــوادث مــن الناحية
الطبية ،وطبيعية اإلسعافات التي
يمكن تقديمها يف بعض الحاالت،
والجهات التي يستوجب التواصل
معها يف هذه الحاالت.
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ندوة علمية بكلية الهندسة لرفع الوعي بأهمية السالمة
المرورية بالتزامن مع حملة «حياتك أهم»
المشيقح :ما يزيد عن  5ماليين شخص يصابون أو يقتلون
بالعالم سنوياً نتيجة لحوادث الطرق
الحربي :أكثر من  352ألف حادث مروري بالمملكة عام 2018
نتج عنها  6025حالة وفاة و 40217إصابة
شيوعا «استخدام الهاتف وعدم
المرشود :األخطاء األكثر
ً
اتباع األنظمة والسرعة الزائدة وقطع اإلشارة»
نظمــت كليــة الهندســة
بالجامعة ،نــدوة علمية مصاحبة
لحملة «حياتك أهم» ،بمشــاركة
 8متحدثني مــن عدد من الجهات
الحكومية ،وذلــك يف يوم الثالثاء
املوافــق 1441/7/1هـ ،بمقر
البهو الرئيس بقاعة "ب" باملدينة
الجامعية ،وهدفت هذه الندوة إىل
تعزيز االلتــزام بالقواعد املرورية
لتحقيق ورفع معدالت الســامة
املرورية للفــرد واملجتمع وتعزيز
روح التكاتــف بــن القطاعات
الحكومية واملجتمع الستشــعار
املسؤولية الشــخصية تجاه رفع
الوعي بأهمية الســامة املرورية
وتحقيقا ً لرؤية اململكة .٢٠٣٠
بدأت النــدوة بعرض لورقة
عملية بعنوان أهمية الدراســات
املرورية يف رفع مســتوى السالمة
املروريــة ،قدمها عميــد الكلية
الدكتــور مشــعل بــن إبراهيم
املشــيقح ،أســتاذ النقل واملرور
املســاعد ،الذي أكد أن الســامة
املروريــة مرتبطة بعــدة عوامل
(داخليــة وخارجية) منها :ما هي
سياســية ،واقتصاديــة ،وأمنية،
وبيئية ،واجتماعيــة ،حيث تعترب
الحوادث املروريــة من مهددات
ً
منوهــا إىل أن التقديرات
األمــن،
أشارت لوجود ما يزيد عن  5مليون
شخص يصابون أو يقتلون بالعالم
سنويا ً نتيجة لحوادث الطرق ،كما
أن هذا الرقم يعادل حوايل % 2.2
من حجم الوفيات العاملية ،وحسب

تقديرات منظمــة الصحة العاملية
فإن هذا الرقم مرشح للزيادة حيث
يتوقع أن تحتــل الوفيات الناتجة
عن حوادث الطــرق املركز الثالث
بحلول عــام  ،2021حيث بلغت
إصابات حوادث الطرق 33,199
ســنويا بمعدل  91مصاب يومياً،
كما أن وفيــات حوادث الطرق قد
بلغت  7,489بمعــدل  21وفاة
يوميــاً ،وذلك بحســب مؤرشات
الســامة املرورية لإلدارة العامة
للمرور لعام 1438هـ.
وأضــاف "املشــيقح" أن
الدراســات املروريــة تعتمد عىل
تحديد املشــكلة ،وتجارب سابقة،
وبيانات مروريــة دقيقة ،وكذلك
تحليل إحصائي وهنديس ،واختيار
الحل األفضل واملناسب ،باإلضافة
إىل تطبيق الحــل ومتابعته ،كما
تحدث عن تطويــر قاعدة بيانات
الحوادث واملخالفــات املرورية،
والتوســع يف اســتخدام تقنيــة
الرصــد اآليل ،والتقارير والبيانات
املرورية واتخاذ الحلول املناســبة
والصحيحة ،وبعــد ضبط جودة
التقارير والبيانات املرورية واتخاذ
الحلــول املناســبة والصحيحة،
وإنشــاء مــدارس نموذجيــة
بمواصفات عاملية لتعليم القيادة.
بعد ذلك ،عــرض وكيل كلية
الهندســة الدكتور فــواز بن عيل
الحربي ،أســتاذ الطرق املساعد،
ورقة بعنوان "مخاطر اســتخدام
الجوال أثناء قيادة املركبة" ،والتي

أكد من خاللها أن الحوادث املرورية
تعترب من مهــددات األمن الوطني
االجتماعي يف ظل ما تشــكله من
استنزاف ملقدرات البلد االقتصادية
واالجتماعية والصحية ،حيث تشري
اإلحصائيات أن الحوادث املرورية
تقتل وتصيب ماليني البرش سنويا
حول العالــم .ويف اململكة العربية
الســعودية ،تشــر أرقام الهيئة
العامة اإلحصاء أن الحوادث بلغت
 352464حادث نتج عنها 6025
حالة وفــاة و 40217إصابة مما
ينتــج عنها تكاليــف اقتصادية
واجتماعية بلغت تكلفتها  21مليار
ريال وتمثل  %9من الدخل القومي
للمملكة  ٢٠١٨م.
ويف منطقــة القصيم وحدها،
بلغ عدد الحــوادث يف عام ٢٠١٨
حوايل ١٧٥١٠نتج عنها  ٢٢٥وفاة
و ١٢٦٩إصابة ،كما أن أحد أهداف
برنامج التحــول الوطني ٢٠٣٠
هو تحسني مســتويات املعيشة و
الســامة من خالل :خفض عدد
وفيات الحوادث املرورية من  28إىل
 23لكل 100ألف نسمة ،وتقليص
زمن التنقل يف املدن من 77دقيقة
إىل  67دقيقة ،ومــن هذا املنطلق
يعترب العمل التطوعي عامل مهم يف
بناء وعي مجتمعي يف تكوين ثقافه
مرورية لدى جميع فئات املجتمع
مما يعزز األمن الوطني ويسهم يف
تحقيق رؤية اململكة  2030يف خلق
مجتمع واعي وجودة حياة آمنة يف
ظل وطننا املعطاء.

المعرض المصاحب للندوة

وأضــاف "الحربــي" أن
زمن االســتجابة لقائــد املركبة
املســتخدم للجوال -يتضاعف ٤مرات عن القائد غري املســتخدم
للجوال ،وأثبتت الدراسات أن زمن
االستجابة يبلغ  ٤.٦ثانية ،ويحتاج
طــول ملعب كرة قــدم للتوقف،
واحتمالية حصول حادث مروري
أثناء إجــراء مكاملة تبلغ  ٢.٨مرة،
وتبلغ  ٢٣.٢مرة أثناء كتابة رسالة
نصيــه يعتمد ذلك عــى الحجم
املروري ووجود الشاحنات ،ويجب
نرش التوعية بني أفــراد املجتمع
بأســاليب غري تقليديــة ،ووضع
الجوال يف مكان ال يمكن الوصول
إليه أثنــاء القيادة ،واســتخدام
خاصيــة وقف اإلشــعارات أثناء
القيــادة ،الوقوف جانبا ً إذا احتاج
الســائق إلجراء اتصال رضوري
ومهم ،واقرتان الجوال يف السيارة
أو اســتخدام الســماعات يشتت
االنتباه أيضا.
بعد ذلك شارك مدير شعبة
الســامة بمرور القصيم الرائد
أحمد بن سليمان املرشود ،بورقة
بعنوان "الســامة املرورية بني
الواقع واملأمول" والتي أشار فيها
إىل أن الحــوادث املرورية تمثل
وبشكل كبري هاجسا وقلقا وأحد
أبــرز املعوقات التــي تواجهها
الدول يف وقتنا الحارض ،وواحدة
من أهم املشكالت التي ينتج عنها
خســائر برشيــة ومادية كبرية
تفوق نســبتها تلك التي تسببها
الحــروب والرصاعــات ،مبينًا

أن توجد  10أســباب للحوادث
املروريــة يف اململكــة ،وهــي:
استخدام الهاتف الجوال باليد،
وعدم اتبــاع األنظمة ،والرسعة
الزائدة ،وقطع اإلشارة ،وعكس
اتجاه السري ،والسلوك الخاطئ
للســائق ،وكذلك القيادة تحت
تأثري مسكر ،وعدم الوقوف عند
لوحة (قف) ،والتهاون يف التعامل
مع املركبة ،واالستهتار بالطريق
ورواده.
كما عــرض "املرشــود"
أبرز األرقام عــن حوادث املرور
بالســعودية ،حيث أكد أن 100
ألف شــخص لقــوا مرصعهم
جراء الحــوادث املرورية خالل
 20سنة ،و 16شــخص يموت
يوميًا جراء حوادث املرور ،و68
ألف مصاب سنويًا من الحوادث
املرورية ،و %30من اإلشــغاالت
يف بعــض املستشــفيات هم من
مصابي الحــوادث ،و 50مليار
ريال خسائر سنوية للحوادث عىل
االقتصاد السعودي.
ومن ثم ،شارك مدير اإلدارة
الطبية والجودة يف الهالل األحمر
الســعودي الدكتــور تركي بن
حسن الشــهري ،بورقة بعنوان
"اإلســعافات األوليــة للحوادث
املروريــة ،عرض فيهــا إلجمايل
اإلسعافات املنقولة وغري املنقولة
بالقصيم خالل األعوام املاضية،
وكذلك طرق استخدام اإلسعافات
األولية ،ونظام الحــاالت الطبية
الطارئــة ،وأولويــة الرعايــة،

والفحص الرسيع للمصاب ،وذلك
من خالل عدد من الخطوات أولها،
مســح موقع الحادث ،والكشف
املبدئــي ،وطلــب اإلســعاف،
والكشف الثانوي ،حيث تم عرض
مهارات اإلســعافات األولية ،بعد
ذلك ،تحدث املهندس عالء حسني
السعود ،مهندس النقل واملرور،
عــن دور الهندســة املرورية يف
معالجة املخاطــر املحتملة عىل
الطرق وآثار التقنية عليها.
من جانبــه ،تحدث الدكتور
عمر بن عيد املطريي ،أستاذ النقل
واملرور املساعد بالجامعة ،بورقة
بعنوان "التكيف الســلوكي لدى
قائــد املركبة" ،تحــدث خاللها
عــن مفهوم التكيف الســلوكي
للسائقني ،وأمثله واقعية للتكيف
الســلوكي ،وظاهــرة التكيف
الســلوكي مع العــداد التنازيل
وكامريات رصــد املخالفات عند
التقاطعــات ،وتعريــف منطقة
الورطة أو ما يسمى “Delimma
 ،”Zoneودراسة تأثري كامريات
رصد املخالفات والعداد التنازيل
عىل سلوك السائقني ،مؤكدًا أن أي
حلول أو تدابري يسعى املسؤولني
لتطبيقها لتنظيم الحركة املرورية
أو تحقيقــا ً للســامة املرورية،
وســوف تمر بعمليــة التكيف
السلوكي ولها تأثريات مقصودة
وغري املقصــودة يجب أن تبحث
قبل تطبيــق هــذه الحلول أو
التدابري وبعــد تطبيقها ،بحيث
تحقق الغرض املرجو منها.

خالل الندوة
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اللجنة الطالبية العليا تعقد اجتماعها برئاسة معالي
مدير الجامعة لمناقشة عدد من المقترحات
ترأس معايل األستاذ الدكتور
عبــد الرحمن بن حمــد الداود،
مديــر الجامعة ،يــوم الثالثاء
املوافق 1441/7/1هـ ،اجتماع
اللجنة الطالبية العليا بالجامعة،
بحضور عميد شــؤون الطالب
الدكتور عيل العقالء ،الذي عرض
يف بداية االجتماع تقري ًرا عن كافة
املوضوعات التي كانت قد عُ رضت
يف االجتمــاع الســابق ،وكيفية
معالجتها.
كما تــم خــال االجتماع
مناقشــة عدد مــن املوضوعات
واملقرتحات التــي طرحها طلبة
الجامعــة عىل جــدول األعمال،
حيث أكد معــايل مدير الجامعة،
عىل أن هذه اللجنة قد تم إنشاؤها
بغرض الخــروج بنتائج إيجابية
فيمــا يخص املوضوعــات التي
تطرح عليها ،مشريًا إىل أن الطلبة
رشكاء يف اتخاذ القــرارات ،كما
بارك معاليه للطلبة عىل ما تحقق
يف الفرتة املاضيــة منذ االجتماع
الســابق وحتى هــذا االجتماع،
بمختلــف املســتويات املحلية
والدولية ،والتي تعد فخ ًرا لجميع
منســوبي الجامعة ،الفتًا إىل ما
تحقق من نقلة كبرية يف موضوع

االنتقال من املباني املســتأجرة
إىل املبانــي الجديدة ،يف محافظة
عنيزة والــرس ،وهذا بفضل من
الله ،ثم بفضل ما تلقاه الجامعة
مــن دعم مــن حكومــة خادم
الحرمني الرشيفني امللك سلمان بن
عبدالعزيز ،وسمو ويل عهده األمني
– حفظهما الله.-
وتطرقت اللجنة إىل إيجابيات
املقــررات اإللكرتونيــة ،وكذلك
ناقشــت الســماح للخريجــن
بصالحيــات الدخــول إىل موقع
الجامعة بعــد التخرج ،حيث نوه
معايل مدير الجامعــة إىل وجود
مكتب خاص لربــط الخريجني،

من خالل االســتفادة من املكتبة
والخدمات املختلفــة ،إضافة إىل
مناقشة انتقال بعض الكليات إىل
املباني الجديدة ،واملشاريع تحت
اإلنشــاء ،ومناقشة نسب الغياب،
حيث أوضح معاليه أنه تم طرح
موضوعها يف مجلــس الجامعة
ولم يوافــق املجلس بعد تصويت
األعضاء ،وبعد االطالع عىل تقرير
الفصل األول اتضح ارتفاع بنسبة
االنضباط وا ُملخرج ،وتبني أن هذه
القرار صائب.
كمــا ناقش االجتمــاع لغة
التدريس يف كلية االقتصاد واإلدارة
إىل اللغــة اإلنجليزيــة ،وتأمني

الوجبات يف أوقات متأخرة ،حيث
وجه معاليه بفكرة إنشاء عربات
تغذيــة متنقلة لخدمــة الطلبة
يف األوقــات املتأخــرة ،إىل جانب
اســتثمار مرافق الجامعة ،وعدد
من املوضوعــات املتعلقة ،التي
تمت اإلجابة عليها ،كما أكد معاليه
عىل إقامة هذا االجتماع بعد شهر
بمشــاركة مرشف اإلدارة العامة
للمشــاريع ،وعميد عمادة القبول
والتسجيل لإلجابة عىل الطلبة فيما
يتعلق باملباني واملشاريع ،وفيما
يتعلق بالقبول والتسجيل.
وتهــدف اللجنــة الطالبية
العليا بالجامعــة من عقدها ملثل
هــذه االجتماعــات ،إىل إرشاك
الطــاب والطالبات يف مناقشــة
القضايا الطالبيــة والتعرف عىل
ما لهــم من حقوق وما عليهم من
واجبات ،وكذلك املشاركة يف اتخاذ
القرار ،ومناقشــة ما يحال للجنة
العليا من موضوعات من اللجان
الفرعية بالكليــات ،باإلضافة إىل
متابعــة تنفيذ مــا يتوصل إليه
من قرارات ،ومناقشــة القضايا
الطالبية التــي يتقدم بها الطالب
إىل عمداء كلياتهم ويُرى عرضها
عىل املجلس.

مدير الجامعة يكرم المنظمين لـ «مسابقة األمير فيصل
بن مشعل لحفظ القرآن الكريم»
استقبل معايل األستاذ الدكتور
عبدالرحمــن بــن حمد الــداود،
مدير الجامعة يــوم اإلثنني املوافق
1441/6/30هـ ،اللجنة التنظيمية،
ولجنة التحكيم ،ملســابقة صاحب
الســمو امللكي األمري الدكتور فيصل
بن مشعل لحفظ القرآن الكريم ،وذلك
بحضور عميد عمادة شؤون الطالب
الدكتور عيل العقالء ،واألستاذ الدكتور
عبدالعزيــز بن ســليمان املزيني،
رئيس لجنة التحكيم ،والقائمني عىل
املسابقة .وأشاد معايل مدير الجامعة،
خــال اللقاء ،بالــدور الكبري الذي

قدمــه القائمني عىل هذه املســابقة
الكبرية ،والتي أقيم الحفل الختامي
لها بحضور سمو أمري القصيم يوم
األربعاء املوافــق 1441/6/11هـ،
مشــيدًا بتميز املعــرض املصاحب
للفعاليــة بما تضمنه مــن أركان
متنوعة ،إضافــة إىل الدعوة الكريمة
للدكتور عثمان طه ،خطاط املصحف
الرشيف ،كمــا وجــه بإقامة هذه
املسابقة بشكل دوري كل عامني.
ويف ختام اللقاء كــرم معاليه
املشاركني واملحكمني ،داعيًا الله تعاىل
لهم بالتوفيق والسداد.

جناح الجامعة بسجن المباحث
العامة ببريدة يختتم برنامجه
التحضيري للنزالء لتعريفهم
بآلية الدراسة
اختتمــت الجامعة ،ممثلة بعمادة خدمــة املجتمع ،برنامجها
التحضــري والتعريفي لنزالء ســجن املباحــث العامة بمدينة
البكالوريوس بنظام بريدة ،املتقدمني للدراســة يف مرحلة االنتظام
يف جناح الجامعة داخل الســجن ،حيث أقيم الربنامج التحضريي
عىل مدى أســبوعني بحضور  80نزيل ،واشــتمل عىل العديد من

عزيزي الطالب

د .فهد بن سليمان األحمد

رسالة
يف هذه املرة سأستنطق خاطرك ،وأبحث عما يدور يف نفسك..
فأتقمَّ ص دورك وأبعث عىل لســانك رســالة إىل زمالئي من
العمــداء والعميدات بما أرى أنه مســتفيض عندكم فأقول
وبالله التوفيق:
ً
أول :أيها العمداء والعميدات إن أبناءكم املتميزين واملتفوقني
والحاصلني عىل الجوائز املحلية أو العاملية ،والحريصني عىل
ســمعة كليتهم وجامعتهم ببذل طاقاتهــم وحفظ أوقاتهم
كثريون ،ولكــن ما هي الخدمات التــي قدمت لهم لتحفظ
لهم تميزهم؟ وما الربامج املناســبة التي ِّ
وفرت لهم لضمان
اســتمراريتهم؟ وما التسهيالت التي روعي فيها احتياجاتهم
لكي تساعدهم بعد التخرج وتسهم يف صناعة مستقبلهم؟
فمثال :هل لهم مراعاة يف مواقف السيارات؟ هل لهم تخفيض
يف الوجبات داخل الجامعــة؟ هل تم حرصهم وتقديم الدعم
املعنوي لهم؟ هل لهــم مراعاة يف النواحي األكاديمية؟ فمثال
لو حصل مــن أحدهم كبوة هل يعقل أن يعاملوا كغريهم من
الطالب؟
فالطالب الذي معدله فوق  4.50وحصل له مانع من نوم حال
دون حضوره االمتحان يف الوقت املحدد أو جعله يتغيب عنه،
أو الطالب الذي لديه ظروف أوصلته إىل الحرمان هل يتساوى
مع الطالب الذي طبعــه التأخر دائما أو الحرمان يف مادة أو
متدن؟
مادتني يف كل فصل أو الطالب الذي معدله
ٍ
وباملقابــل ال يخفى عىل ســعاداتكم أهمية إعــداد الربامج
للمتعثرين األكاديميــن الذين حصلوا عىل عدد من اإلنذارات
أو زادت لديهم الساعات املحتسبة مقابل املجتازة ،هل قامت
الكليــة بحرصهم وتصنيفهم عىل شــكل قوائم وأعدت لهم
برامج تثقيفية مصاحبة وأعدت لهم جلسات إرشادية خاصة
روعي فيها اختيار املرشدين األكاديميني من األساتذة الفاعلني
الذين لديهم القدرة عىل انتشالهم وح ِّل مشاكلهم األكاديمية؟
لكن لألسف بعض املرشدين ال يعرف طالبه ولم يلتق به ولو
ملرة واحدة يف الفصل.
ثانيا :بعض موظفي شؤون الطالب يحتاجون إىل تدريب أكثر
يف التعامل مع الطالب ،ومعرفة األنظمة واللوائح لئال يقدمون
معلومات غري صحيحة قد ترض بمسرية الطالب وتوقعهم يف
تشتت أو تأخر أو تؤخر تخرجهم وتكون سببًا يف تعثرهم.

الداود خالل استقبال اللجنة

املحارضات التعريفيــة بأنظمة ولوائح الجامعــة ،إضافة إىل
تعريفهم بآلية الدراسة ورشح الخطط الدراسية لألقسام.
حيث تنــاول الربنامج التحضريي عدة محــاور هامة من
بينها :محارضات تعريفية للطالب بإجراءات القبول والتسجيل
واإلرشاد األكاديمي قام بتقديمها الدكتور سليمان صالح العثيم
وكيل عمادة القبول والتسجيل لشؤون اإلرشاد األكاديمي ،وكذلك
محارضات تعريفية للطالب حيال قســم إدارة األعمال وخطته
الدراسية ،باإلضافة لبعض املحارضات التوعوية يف تطوير الذات
والتخطيط االسرتاتيجي قدمها الدكتور أحمد صالح التويجري
رئيس قســم إدارة األعمال بكلية االقتصاد واإلدارة ،ومحارضات
تعريفية للطالب حول قســم الرشيعة وخطته الدراسية قدمها
الدكتور متعب ســالم الخميش أســتاذ الحديث املشارك بكلية
الرشيعة والدراسات اإلسالمية.

ثالثا :بعض الطالب والطالبــات يجدون معاناة يف الوصول
إليكم ،وهم عىل ثقة بحرصكم واهتمامكم لكن يأملون منكم
معالجة هذا القصور بالوســائل املمكنة تقنيًا وإداريًا ،وقد
يخافون من رفع تظلمهم وشــكواهم إليكم ،فهل ثمة وسيلة
تزرع فيهم الثقة فتصل أصواتهم إليكم وإىل املســؤولني يف
الجامعة؟ فيعربون عن رأيهم يف قنوات الجامعة الرســمية
دون تردد.
رابعً ا :بعض الطالب يعانون من مشــاكل أرسية أو نفسية
أو اجتماعيــة ،فهل وفرت لهم الكليــة جهة آمنة تحتضنهم
وتحاول قدر املســتطاع اإلسهام يف عالجهم أو التخفيف من
معاناتهم بإيصالهم إىل املعنيني واملتخصصني يف الجامعة أو
خارجها؟
عميد عمادة القبول والتسجيل
| fahadalahmed1
| fashmd@qu.edu.sa
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أمير القصيم وبحضور نائبه يلتقي سفير فنلندا ويطلع على تجربة زراعة
الكمأة السوداء بمحافظة رياض الخبراء
التقى صاحب السمو امللكي
األمري الدكتور فيصل بن مشــعل
بن ســعود بــن عبدالعزيز أمري
منطقة القصيم  ،بحضور صاحب
الســمو صاحب الســمو امللكي
األمري فهد بن تركي بن فيصل بن
تركي بــن عبدالعزيز نائب أمري
املنطقة ،يف مكتبــه بمقر اإلمارة
بمدينة بريدة ،ســفري فنلندا لدى
اململكة آنتي روتوفيوري ،والوفد
املرافق لــه ،الذي قدم للســام
عىل ســموه بشأن مرشوع زراعة
الكمأة السوداء "األملاس األسود"
يف محافظة رياض الخرباء.
واطلع ســموه خالل اللقاء
عىل التجربة التي كانت بالتعاون
مع رشكة سبل املعرفة لالستثمار
واملركــز الفنلنــدي ألبحــاث
الكمأة التي القت أصدا ًء واســعة
عــى مســتوى اململكة  وفنلندا،
ومايتطلعــون له يف هذا املرشوع
من تطوير ملنطقة القصيم لتكون
عاصمة للكمأة السوداء باململكة،
كما جــرى أيضا ً بحث عدد من
املوضوعات املتعلقــة بالتعاون
بني البلدين .وتســلم ســموه
من ســفري فنلندا إحدى شتالت
البلوط امللقحــة "بفقع األملاس
األسود" املزروعة بالتجربة هدية
لســموه ،منوها ً السفري بالتطور
الذي تعيشــه املنطقة يف املجاالت

االقتصادية واالستثمارية بصفة
خاصة واململكة العربية السعودية
بصفة عامة ،متمنيا ً نجاح مرشوع
زراعة الكمأة الســوداء "األملاس
األسود" يف القصيم.
وأشــاد ســمو أمري منطقة
القصيــم بمثل هــذه التجربة

يف املنطقة التي هي بمشــاركة
شــباب ســعوديني وتوفري مثل
هذه التجــارب الخادمة للوطن
وأبنائــه ،مشــرا ً إىل أن هــذا
املرشوع الوطني يهدف إىل تعزيز
مثــل هذه املنتجــات بالقصيم،
واستغالل ماتمتاز به املنطقة من

مقومات طبيعيــة وتحويلها إىل
مصدرا ً لتعزيز االقتصاد الوطني
باململكــة ،داعيا ً إىل رشاكة علمية
مع جامعة القصيم واملتخصصني
عرب مراكــز األبحاث يف جامعات
املنطقة ،شــاكرا ً محافظ رياض
الخرباء ومدير عــام فرع وزارة

البيئــة والزراعــة باملنطقة عىل
مايبذلونــه من جهــود يف هذا
املرشوع.
حرض اللقاء محافظ رياض
الخرباء فهد السلطان ،ومدير عام
فرع وزارة البيئة واملياه والزراعة
باملنطقــة املهنــدس ســلمان

الصوينع ،ورئيس ســبل املعرفة
لالستثمار الدكتور وابل الوابل ،
ومدير مركز يوفا ألبحاث الكمأة
يف فنلندا الدكتور سالم الشامخ،
واملرشفني عىل مــروع الكمأة
السوداء يف رياض الخرباء سلطان
الفرحان وبدر الغانم.

 ..ويلتقي رؤساء وأعضاء لجان شباب األعمال بغرف القصيم

اســتقبل صاحب السمو
امللكي األمــر الدكتور فيصل
بــن مشــعل بن ســعود بن
عبدالعزيز أمري منطقة القصيم
يف مكتبه بمقــر ديوان اإلمارة

بمدينة بريدة ،رؤساء وأعضاء
شباب األعمال بغرف القصيم،
بحضور وكيل اإلمارة الدكتور
عبدالرحمن الوزان ،وأمني عام
لجنة تنمية االستثمار باملنطقة

الدكتــور يوســف العريني،
ومدير الهيئة العامة للمنشآت
الصغرية واملتوســطة املهندس
عبدالله الربــدي ،ومدير فرع
وزارة التجــارة بالقصيم فهد

الحربي ،ومدير حاضنات بادر
بالقصيــم حمــود النغيميش،
ومدير بنك التنمية االجتماعية
باملنطقة سلطان الحربي.
واطلــع ســموه خــال

االســتقبال عىل أهم إنجازات
شباب األعمال بغرف القصيم ،
التي تهدف إىل نقل خدمة ونقل
التجــارب يف جميــع املجاالت
لشباب األعمال يف املنطقة.
وأشاد سموه بدور شباب
األعمــال يف بنــاء االقتصاد،
مشــرا ً إىل أن طموح القيادة
ـ أيدهــا الله ـ كبــر لتعزيز
مســار لجان شــباب األعمال
وتفعيلها بالشــكل املطلوب،
مبينــا ً أن البالد وللــه الحمد
تضم اقتصــادا ً قويا ً قائما ً عىل
قاعدة اقتصادية كبرية ،داعيا ً
إىل االستثمار يف مجاالت أوسع
واالستفادة من ما تقدمه الدولة
ـ أيدها الله ـ من بذل وعطاء.
وأكد ســموه أن الشباب
عليهم مسؤولية كبرية لصناعة
مســتقبل اقتصادي مستدام،
موضحــا ً أهمية دور شــباب
الوطن يف ذلك ،مبديا ً سعادته
بلقاء شــباب األعمال إذ أنهم
يمثلون املستقبل الواعد ،داعيًا
الجميع إىل العمل بصدق وأمانة
وتعزيز تجــارب رواد األعمال
وتعزيز التنوع يف النشــاطات

وتنظيــم عدد مــن اللقاءات
واملعارض يف ذلك الخصوص.
ولفت ســمو أمري املنطقة
إىل أن الفرص يف هذه املنطقة
كثرية ومتاحة ،واألبواب مرشعة
واملجاالت كثرية وليست مجاال ً
واحداً ،مؤكدا ً دعمه ودعم سمو
نائبه ،ورئيــس غرفة القصيم
لــكل مايخدم أبنــاء املنطقة
ويحقــق تطلعاتهــم ،متمنيًا
للشباب التوفيق يف مسريتهم.
من جانبه أكد رئيس لجنة
شباب األعمال بغرفة القصيم
املهندس ثامر العوض أن شباب
أعمال املنطقة يسعون وبشكل
مســتمر للعمل بجد وإخالص
لخدمة الوطن واالرتقاء بشباب
الوطــن لإلســهام يف التنمية
الشــاملة التي تعيشها بالدنا
الغاليــة تحت قيــادة خادم
الحرمني الرشيفني ،وسمو ويل
عهده األمني  -حفظهما الله ،-
وتحقيقا ً لرؤية اململكة ،2030
املجلــس من مكانــة وتقدير
لســمو أمري املنطقة وســمو
نائبه.
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رئيس ديوان المظالم يزور المحكمة اإلدارية ببريدة
قام معايل رئيس ديوان املظالم
رئيــس مجلس القضــاء اإلداري
الشــيخ الدكتور خالد بن محمد
اليوسف بزيارة تفقدية للمحكمة
اإلداريــة بربيدة ،ا ّ
طلــع خاللها
عىل سري العمل بإدارات املحكمة،
وإنجاز األعمــال املرتبطة بعملية
التقــايض ،كما شــهدت الجولة
تفقد إدارة الدعاوى ،وأقسام قيد
القضايا وتســليم األحكام؛ وذلك
للتأكد من رسعة وجــودة إنجاز
األعمال ،إىل جانــب تفقده ملرافق
املحكمــة ،ومــا تم مــن تطوير
وتحسني يف البنية التحتية.
والتقــى معاليه يف الســياق
ذاته بأصحــاب الفضيلة القضاة،
ومنسوبي املحكمة ،وتمت مناقشة
عددٍ مــن املوضوعات التي تهدف
إىل تطويــر بيئة العمــل وتعزيز
إنتاجيته وإنجازه وتيسري إجراءاته
وتذليــل املعوقات التــي تواجه
أطراف العملية القضائية.

كمــا حث معاليه منســوبي
املحكمة أثناء لقائه بهم عىل رسعة
اإلنجاز ك ٌل بحسب طبيعة عمله مع
مراعاة جودة املخــرج القضائي؛
من أجــل الوصول إىل قضاء عادل
وناجز ،مشــيدًا -يف الوقت ذاته-
بالجهــود التي يبذلهــا القضاة
ومنســوبي املحكمــة يف إنجاز

القضايا ،مؤكدًا عــى مضاعفتها
وحســن تحمُّ ل األمانــة للوصول
للهدف املنشــود بتحقيــق عدالةٍ
ناجزة ،مبينًا أن ديوان املظالم قطع
شــو ً
طا كبريًا يف تنفيذ الكثري من
الربامج التطويرية التي ســاهمت
يف تطوير العمل وتحسني مستوى
الخدمات املقدمة ،ويســر بخطى

ثابتة نحو الرقي بالقضاء اإلداري
ليصل -بإذن الله تعاىل -إىل تحقيق
تطلعات خادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بــن عبدالعزيز آل
سعود ،وســمو ويل عهده األمني –
يحفظهما الله ،-مشريًا معاليه إىل
عنايتهما واهتمامهما بمرفق قضاء
ديوان املظالم ،والدعم ملشــاريعه
بما يعينــه عىل تنفيــذ خدماته،
وتحقيق رؤيته ،ورفع كفاءة أدائه
القضائي.
فيما اســتقبل معايل رئيس
ديوان املظالم خالل الزيارة عددًا
من املراجعني واستمع إىل مطالبهم
وآرائهم ،ووجه بالالزم حيالها وفق
املقتىض النظامي.
وتأتي هذه الجولــة امتدادًا
لزيارات معايل رئيس ديوان املظالم
التفقدية لعددٍ من محاكم الديوان؛
لالطالع عىل ســر العمــل فيها
والوقوف امليداني عــى إجراءات
وسري العمل فيه.

األحوال المدنية المتنقلة في منطقة القصيم تقدم
خدماتها في  17موقعا

 205برنامج بتعليم القصيم تدفع
طلبة التربية الخاصة للتميز
يف ســعيها لتقديم برامج متنوعه لطــاب الرتبية الخاصة،
قدمت اإلدارة العامة للتعليم بمنطقة القصيم ممثلة بإدارة الرتبية
الخاصة العديد مــن الربامج املتنوعة والغنية ،وذلك بهدف خدمة
طالب الرتبية الخاصة.
وتأتي الربامج عرب املعاهد واألقسام والتي تخدم  1900طالب
وطالبة ،من خالل  205برامــج ،و 7معاهد متخصصة ،وثالثة
مراكز خدمات مساندة ،باإلضافة إىل مركز األمري فيصل بن بندر
لألورام بمستشفى الوالدة واألطفال بربيدة.
ويزخر امليدان التعليمي بــاإلدارة العامة بالكوادر التعليمية
املدربة ،التي تشكل العمود الفقري لخدمة طالب الرتبية الخاصة،
باإلضافــة إىل إبرام الكثري من الــراكات املجتمعية مع القطاع
الخاص ،يف سبيل االرتقاء بالعملية التعليمية ودعمها وتطويرها،
مما كان له األثر االيجابي يف بناء شخصيات الطالب ومشاركتهم
يف الحصول عىل مهــارات مهنية متخصصة ،والعديد من الجوائز
املحلية ،والعربية ،والدوليــة ،وذلك لتفوقهم ونبوغهم االجتماعي
والتعليمي.
وتتمثل معاهد وأقســام وبرامج (البنــن) بالعوق الفكري،
والســمعي ،والبرصي ،وتعدد العوق ،والتوحد ،وبرنامج يســر
التعليمي ،والقياس والتشــخيص ،واإلعاقة الجسمية والصحية،
وصعوبات التعلم ،التــي تقدم عرب  150برنامجً ا و أربعة معاهد
متخصصة ،متمثلــة بمعاهد األمل للصم ،والنــور للمكفوفني،
والرتبية الفكرية بشمال بريدة ،والرتبية الفكرية بجنوب بريدة.
كمــا يتوفر مركزي خدمات مســاندة يف كل مــن مدينة بريدة
ومحافظــة البدائع يقدم فيها للطالب مــن الفئات غري املخدومة
بالتعليم العام عىل مدار األسبوع ،خدمات التشخيص ،واكتشاف
الحاالت ،والتدخل املبكر ،والربامج العالجية والتأهيلية ،والتدريب،
وبرامج تنميــة املهارات املتخصصة ،وحــدة اضطرابات النطق
والكالم ،والعالج الطبيعي والوظيفــي ،وبرامج توعوية وعلمية،
واستشارات ،خدمات ممتدة ،ومقاييس سمعية وبرصية ،ووحدة
صعوبات التعلم ،وصب القوالب ،وفريق القياس والتشخيص.

العبا..
بمشاركة 1229
ً

مدير تعليم عنيزة يطلق دوري
المدارس بنسخته الثانية

بــدأت الوحــدات املتنقلة
لألحوال املدنية يف منطقة القصيم
بتقديم خِ دماتها للرجال والنساء
يف  17موقعا ،وذلك يف إطار تنفيذ
وكالــة وزارة الداخلية لألحوال
املدنيــة ملبــادرة "موجودين"
املوجهــة لخدمــة املحافظات
واملراكز التي ال يوجد بها مكاتب
لألحوال املدنية ,ومبادرة "نأتي
إليك " املخصصة لخدمة الجهات
الحكومية والخاصــة ،ومبادرة
(هويتي انتمائي) التي تهدف اىل
التعريف بأهميــة بطاقة الهوية
الوطنية للمــرأة بوصفها إثباتًا
شخصيًّا لها ،ورضورة املحافظة
عليها ،إضافــة إىل تقديم خدمة
إصدار الهوية الوطنية للمواطنات
املســتحقات لها نظامً ا يف أماكن

وجودهن بجميع مناطق اململكة.
وقدمــت الوحــدة املتنقلة
خدماتها للرجال يف متوســطة
مكي بن أبي طالب  ,ومتوسطة
القادسية بمدينة بريدة  ,وسجن
محافظة عنيزة ملــدة يوم واحد
لكل موقع  ،فيما تقدم خدماتها
للنســاء يف املتوســطة التاسعة
للبنات بمحافظة عنيزة ملدة يوم
واحد.
كما قدمــت الخدمة للرجال
يف مقر الدفــاع املدني بمحافظة
عنيزة  ,ومتوســطة الشماسية
 ,ومتوســطة فهد بــن إبراهيم
 ,ومتوســطة مالك بــن دينار ,
ومتوسطة النبقية بمدينة بريدة ,
وللنساء يف املتوسطة الثانية عرش
للبنات بمحافظة عنيزة ملدة يوم

واحد لكل موقع.
وأيضــا ً للرجــال يف مركز
رشطــة بريدة الشــمايل  ,وفرع
النيابة العامة بمحافظة عنيزة ,
وللنساء املتوسطة السابعة عرش
للبنات بمحافظة عنيزة ملدة يوم
واحد لكل موقع.
باإلضافة إىل تقديم الخدمة
للرجــال يف مقر بلديــة البرص
بمنطقة القصيــم  ,ومقر إدارة
التعليم بمحافظــة عنيزة  ,فيما
تقدم الخدمة للنساء يف املتوسطة
الســابعة للبنــات بمحافظــة
عنيزة ملدة يوم واحد لكل موقع,
فيمــا أختتمت الوحــدة املتنقلة
زيارتها بتقديم الخدمة للنســاء
يف املتوســطة الرابعــة للبنات
بمحافظة عنيزة ملدة يوم واحد.

كما تقدم الوحــدة املتنقلة
لألحــوال املدنية للمســتفيدين
خدمات الســجل املدني كإصدار
بطاقة الهوية الوطنية وســجل
األرسة وتجديدهمــا ،إضافة إىل
تسجيل واقعات الزواج والطالق
والوفاة وتعديــل املهنة ،فضال ً
عن طباعــة رشيحــة البيانات
"الربنت".
يذكر أن الخدمــات املتنقلة
تعد أحــد أبرز وســائل تقديم
الخدمــة امليدانيــة يف األحوال
املدنية ،بما تقدمه من تسهيالت
لعموم املســتفيدين من الرجال
والنساء ،وتســاهم يف اختصار
الوقت وتقليل الجهد عىل الراغبني
يف االســتفادة مــن الخدمــات
املتنقلة.

أطلق ســعادة مدير التعليم بمحافظة عنيزة األستاذ خالد
بن جايز الحربي ،مؤخرا ً النســخة الثانية من دوري املدارس
باملحافظــة ،والذي يقام بالرشاكة بــن وزارة التعليم ووزارة
الرياضة ،عىل مجمع املالعب الرياضية ،تحت شعار "جيل اليوم
يصنع إنجازات املستقبل" ،وذلك بحضور مساعد مدير التعليم
للشؤون التعليمية األستاذ عبدالله القرزعي ،وعدد من القيادات
التعليمية.
ويشــارك يف دوري املدارس بتعليــم عنيزة هذا العام 45
مدرسة ،كونت  104فريقا ،تضم  1229العبا ،حيث ستخوض
جميع مراحل التعليم  138مباراة خالل هذه املنافسة .
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ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻻﻋﺘﺪال واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺤﻀﺎري
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
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فيصل بن مشعل يرعى مؤتمر الجامعة حول

«جهود المملكة في ترسيخ قيم االعتدال والتعايش الحضاري»
أمير القصيم :المملكة منفتحة على جميع دول
العالم الباحثة عن الخير وعن مصالح شعوبها دون النظر
لعرق أو دين
الداود :المؤتمر يلقي الضوء على جهود المملكة
في نشر وترسيخ قيم االعتدال والوسطية وفق مبدأ
إسالمي ثابت
أكد صاحب الســمو امللكي األمري
الدكتور فيصل بن مشــعل بن سعود
بن عبدالعزيز ،أمري منطقة القصيم ،أن
التأصيل األبرز لقيم التعايش يف بالدنا
الغالية هو اجتماع املسلمني يف بيت الله
الحرام ،ويف مسجد رسوله عليه أفضل
الصالة والسالم ،من جميع الجنسيات
واملذاهــب ،وهو مثــال قريب وليس
ببعيد يراهــم العالم وكلهم يصلون يف
مكان واحد ،وخلف إمام واحد ،مشريًا
إىل أن هــذا هو قمة التعايش بعيدا ً عن
العنرصية والفئويــة ،واملذهبية ،هذا
التعايش الكبري الــذي يعطي صورة
ناصعة البياض لهذا اإلسالم ،ورسالة
اإلسالم ووحدة املسلمني.
جاء ذلــك خالل رعاية ســموه
ملؤتمر «جهــود اململكة يف ترســيخ
قيم االعتدال والتعايــش الحضاري:
املفاهيم واملمارســات» ،يــوم الثالثاء
املوافــق 1441/6/24هـــ ،والذي
نظمته الجامعة ،مُمثلة بكلية الرشيعة
والدراســات اإلسالمية ،بحضور معايل
األســتاذ الدكتور عبدالرحمن بن حمد
الداود ،مدير الجامعة ،واألستاذ الدكتور
عبدالله بن عبداملحسن الرتكي املستشار
بالديــوان امللكي ،ومعــايل الدكتور
أسامة السيد األزهري ،مستشار رئيس
جمهورية مــر العربيــة الديني،
والدكتور عبدالله بــن محمد الفوزان،
أمني عام مركز امللك عبدالعزيز للحوار
الوطني ،وراعي املؤتمر فضيلة الشيخ
منصــور بن عيل القرعــاوي ،ووكالء
الجامعة وعمداء الكليــات ،وعدد من
املتحدثني ،من داخل اململكة وخارجها.
وأشار ســمو أمري القصيم خالل
كلمته ،إىل أن تعامل رسول الله صىل الله
عليه وسلم مع أصحاب األديان األخرى
وكل من هو ليس بمســلم بالحسنى،
وسماحته معهم كان لها أبلغ األثر ،وهي
أسوة حسنة يقتدي بها األخرين ،مؤكدًا
أن مظاهر التعايــش باململكة العربية
السعودية ،تتجىل يف االستقرار والتوازن
طوال الســنوات املاضية مع األصدقاء
يف دول العالــم ،أفرادًا ومؤسســات،
وحكومــات ،وكذلك انفتاح اململكة عىل
جميع دول العالــم الباحثة عن الخري،
وعن مصالح شعوبها دون النظر لعرق
أو دين ،مبينًا أن اململكة بها تنوع كبري
من حيث القبائل والخلفيات االجتماعية،
واملذهبية ،والثقافية ،واملذاهب الفقهية،
وغري الفقهية ،والتيــارات ،والعادات،
وكلهم ســواء يف املواطنة ،ويف الحقوق
والواجبات.
وبني ســموه ،أن اعتدال اململكة

جعلها تواجه جميع املتطرفني والغالة،
واإلرهابني ،واملنحلني سلوكيًا وفكريًا،
حيث وضعت األنظمــة والقواعد التي
تكفل االعتــدال وتنرشه بني الناس ،يف
مناهج التعليم ،ويف حياة الناس العامة،
وجهودها العلميــة املتواصلة ،إضافة
إىل تأسيس مركز امللك عبدالله الدويل،
ومركــز حوار الحضــارات يف جامعة
اإلمام ،ومركز الحوار الوطني ،ومعهد
األمري خالد الفيصل لالعتدال ،الفتًا إىل
أن حفاظ اململكة عىل منهج دعم املراكز
اإلسالمية يف الدول األخرى ،واستمرار
الدعــم الكبري لهذه املراكــز هي قمة
االعتدال ونرش الدعوة اإلسالمية.
وأضاف ،أن الحج والعمرة هي من
أبرز صور قيم االعتدال ملا فيها من األلفة
واملحبة ،واألمن واألمان بني املســلمني،
إضافة إىل ســعي اململكة يف ترســيخ
قيم االعتدال والتعايش الحضاري من
خالل عقد عدد من املؤتمرات واللقاءات
وورش العمل يف هــذا املجال ،وبذلها
للكثري من الجهود التي تدعم مثل هذا،
ومنها تأسيس مركز امللك سلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنسانية ،والتي تشمل خدماته
جميع دول العالم املحتاجة واملترضرة،
سائالً الله أن يديم املحبة بني املسلمني،
وأن يوفق املشاركني يف هذا املؤتمر إىل
ما فيه الخري والسداد ،وكل من ساهم يف
إنجاح هذا املؤتمر.
وهدف املؤتمر ،الذي اســتمرت
فعالياته عىل مدى يومــن ،إىل رصد
الجهود الســعودية املتعلقة برتسيخ
قيم االعتدال والتعايش الحضاري عىل
جميع املستويات ،وبيان أثر الخطاب
الرشعي الســعودي يف نــر مفاهيم
التعايــش الحضاري ،كمــا يهدف
إىل التأصيل الرشعــي لقيم التواصل
اإلنســاني ومعالجة إشكاالته ،وإبراز
دور املؤسســات الرشعيــة والثقافية
الحكومية وغري الحكومية يف تجســر
العالقة مع األخر ،والتعريف بالجهود
الدبلوماســية الســعودية وكذلــك
املؤسســات اإلغاثية ،يف تعميق معاني
التواصل املشــرك واستلهام التجارب
الســعودية الرائدة عىل مدى السنوات
والعقود املاضية.
من جهته ،تحــدث معايل مدير
الجامعة ،املرشف العام عىل املؤتمر ،عن
عزم وطننا اململكة العربية السعودية
عىل الســر بخطى ثابتة – بحمد الله
تعاىل – نحو تحقيق ُخ َ
ط ِطه وأهدافه
بنجاحات متميــزة ،يف ظل واقع عاملي
يموج باملشاكل وتتجاذبه االستقطابات
والتحوالت ،مستصحبا ً يف ذلك دستوره

سمو األمير فيصل بن مشعل

القائم عىل الكتاب والسنة ،ووفق رؤية
اســراتيجية شــاملة تقوم عىل مبدأ
التكامل يف جميع األصعدةً ،
منوها إىل أن
رؤية  2030تمثل خارطة طريق لتنمية
مستدامة نحو وطن طموح ،واقتصاد
مزدهر ،ومجتمع حيــوي ،يقوم عىل
اإلنسان الســعودي الذي هو عمادها
وجوهرها.
ٌ
كلمة لخادم
وأشار "الداود" إىل
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان بن
عبدالعزيــز يحفظه الله ،يف افتتاحية
هذه الرؤية الشاملة ،والتي قال فيها:
"هديف األول أن تكون بالدنا نموذجا ً
ناجحــا ً ورائدا ً يف العالــم عىل كافة
األصعدة ،وسأعمل معكم عىل تحقيق
ٌ
كلمة ملهنــدس الرؤية
ذلك" ،تلتها
صاحب الســمو امللكي األمري محمد
بن ســلمان ويل العهد ووزير الدفاع،
يحفظه الله ،قال فيها" :رؤيتنا لبالدنا
التي نريدها :دولة قوية مزدهرة تتسع
للجميع ،دستورها اإلسالم ،ومنهجها
الوسطية ،تتقبل األخر".
وأوضــح مديــر الجامعة أن
هذا املؤتمر الــذي تنظمه جامعتكم
جامعة القصيم ،ممثلة بكلية الرشيعة
والدراسات اإلســامية ،يأتي انطالقا ً
من هذه الرؤية الفريدة ،وتأسيســا ً

عىل الجهــود الكبرية للمملكة يف نرش
املفاهيم الصحيحة لإلسالم ،وليلقي
أضواء علمية عىل تلك الجهود يف مجال
التواصل اإلنساني القائم عىل االعتدال
والوسطية ،والذي تقوم به وترسخه
أجهزة الدولة ومؤسساتها ،وفق مبدأ
إســامي ثابت ،حيــث تقيم اململكة
عالقاتها مــع األخرين  -عىل اختالف
األمم وتنــوع البيئــات والثقافات
واملجــاالت -عىل مبدأ رشعي ّ
عب عنه
القرآن الكريم بالتعارف يف قوله تعاىل:
{وَجَ عَ ْلنَا ُكم ُشعُ وبَا ً و ََقبَائ َل ِلتَعَ ا َر ُفوا}؛
حيث نجد أن التعايــش والتواصل
اإلنســانيني من مقتضيات التعارف
املستند إىل العدل واالحرتام وتحقيق
املصالح اإلنسانية.
وأكد "الداود" أن جهود اململكة
العربية الســعودية يف هــذا املجال
الحيوي من حيــث املفاهيم واملواقف
والتطبيقات ،ممتدة وواسعة وشاملة،
لذا جاء هذا املؤتمر ليناقش عددًا من
املحاور ،تضمنــت التأصيل الرشعي
لقيــم التواصل اإلنســاني ومعالجة
إشــكالياته ،والخطــاب الرشعــي
الســعودي وأثره يف نــر مفاهيم
التواصل ،ودور املؤسســات الرشعية
والثقافيــة الحكومية وغري الحكومية

معالي مدير الجامعة

د .األزهري  -مستشار رئيس جمهورية مصر العربية الديني

يف تجسري العالقة مع األخر ،والجهود
الدبلوماسية يف تعميق معاني التواصل
املشرتك ،ودور املؤسســات اإلغاثية،
باإلضافة إىل تجارب شخصية رائدة.
وتقدم مدير الجامعة بالشــكر
واالمتنــان ملقــام خــادم الحرمني
الرشيفني وسمو ويل عهده األمني ،عىل
ما تلقاه الجامعة من دعم ال محدود،
ولســمو أمري القصيــم عىل ترشيفه
وتشجيعه ملناشط الجامعة املختلفة،

وكذلك الشــكر موصــول للزمالء
القائمني عىل اإلعــداد والتنظيم لهذا
املؤتمر وخص يف هذا اللجنة التنظيمية
برئاسة سعادة الدكتور خالد بن باني
الحربــي وكيل الجامعــة للتخطيط
والتطوير والجودة ،وللزمالء يف اللجنة
العلمية برئاسة الزميل فضيلة عميد
كلية الرشيعة والدراســات اإلسالمية
الدكتور خالد بن عبدالعزيز أبا الخيل،
وجميع الزمالء يف اإلدارات املختلفة.

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻻﻋﺘﺪال واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺤﻀﺎري
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
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د .الحربي  -وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير والجودة

الحربي :المملكة أرست قواعد متينة وهي
تؤسس لمبادئ التفاهم والتعارف الحضاري
بعد ذلــك ،تحدث رئيــس اللجنة الحضاري بمفهومه الشــمويل ،يف
املنظمة للمؤتمر األســتاذ الدكتور كل مفاصل الحياة إنســانًا وكيانًا،
خالد باني الحربي ،وكيل الجامعة مستمدة كل ذلك من املنهج الرشعي
للتخطيــط والتطويــر والجودة ،والثقايف لها ،والذي يعرب تعبريا بينا
ً
عن الــدول التي تســطر تاريخها
وصادقا عن واقــع اململكة العربية
بما تقدمــه من قيم الخــر لهذا الســعودية الذي نعيشه هذا اليوم،
العالم ،حيث أرست اململكة العربية مشــرًا إىل أن الجامعــة قد أولت
السعودية ولله الحمد قواعد متينه أهمية بالغة لهذا الجانب استشعارا
منذ تأسيســها عىل يد املغفور له من دورها االسرتاتيجي الذي يجسد
بإذن الله جاللة امللــك عبدالعزيز تطلعات مملكتنا الغالية ،وتجسيدا
بن عبدالرحمن ،حيث الزمت اململكة لهذا الدور فقد تبنت الجامعة عددًا
اإلسالم منهجا وممارسة بل سياسة من املناشط األكاديمية ومن أهمها؛
وتربية ودأبــت بهمة قاداتها حتى إقامــة هذا اللقــاء العلمي النوعي
عهد راعي نهضتنا خادم الحرمني بطبيعته والذي جاء ليسلط الضوء
الرشيفني امللك سلمان بن عبدالعزيز عىل بعض من جهود اململكة الكثرية
وويل عهده األمني سلمهما الله ،وهي واملتنوعة.
تؤســس ملبادئ التفاهم والتعارف
وأضاف "الحربي" أن اللجنة
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جانب من استقبال ضيوف المؤتمر

العلمية بقيــادة الدكتور خالد بن
عبدالعزيــز أبا الخيــل عميد كلية
الرشيعة والدراســات اإلســامية
بالجامعة ،قد استقبلت العديد من
امللخصات واألفــكار البحثية منذ
إعالن تنظيم املؤتمر ،وقد أســفر
هذا العمل عن مشــاركة أكثر من
 9دول بقرابة  30باحثًا مشــار ًكا
بعدد من األعمــال البحثية النوعية
لتغطية محاور وأهــداف املؤتمر،
وقد حظينا بتوفيق الله بهذا امللتقى
برشيــك للنجاح متمثــل بالرشيك
االسرتاتيجي سعادة الشيخ منصور
بن عيل القرعاوي ،فله منا من الشكر
أوفره والثناء أعظمه ،ومن التقدير
أكثره عىل ما عودنا عليه من تعاون
بناء مثمر ونتطلع إىل أن تستمر هذه
الرشاكة النوعية يف مناسبات عدة.
وقدم رئيس اللجنــة املنظمة
للمؤتمر ،الشــكر للجهات املشاركة

وهي :مركز الحرب الفكرية بوزارة
الدفــاع ،ومركز امللــك عبدالعزيز
للحوار الوطنــي ،واإلدارة العامة
ملكافحــة التطرف برئاســة أمن
الدولة ،ومركز امللك سلمان لإلغاثة
واألعمال اإلنسانية ،كما ثمن للجهات
املتعاونة ذات العالقة عىل ما قدمت
إلنجاح هذا املؤتمر.
ومن ثم ألقــى ،معايل الدكتور
أسامة الســيد األزهري ،مستشار
رئيــس جمهورية مــر العربية
الديني ،كلمة نيابة عن املشــاركني
باملؤتمــر تحدث فيهــا عن جهود
اململكة الكبــرة يف مجال االعتدال
والتعايــش ،ومنها رابطــة العالم
اإلسالمي التي أنشــئت قبل ستني
ســنة ،واســتمرت عىل مدى عقود
حاضنة لعلماء املسلمني من املرشق
واملغــرب للتــدارس يف القضايا
الكربى التي تهم املســلمني ،ومركز

امللك عبدالله بن عبدالعزيز العاملي
للحوار بني أتباع األديان والثقافات،
والذي تأســس عام 2010م ،من
قبــل اململكة العربية الســعودية،
وجمهورية النمسا ،ومملكة إسبانيا،
إىل جانب الفاتيكان بصفته عضوًا
ً
مؤسســا مراقباً ،إضافــة املركز
العاملي ملكافحة التطرف "اعتدال"
والذي تأســس عام  2017ومهمته
مكافحة التطرف ،واجتثاث جذوره،
والتصــدي له وتعزيز التســامح
والتعايش بني الشعوب.
وأضاف "األزهــري" أن من
بني جهود اململكــة الحثيثة يف هذا
املجال ،وثيقة مكــة املكرمة التي
تم توقيعها يف شــهر رمضان من
عام 1440هـ ،عىل هامش املؤتمر
الدويل حول قيم الوسطية واالعتدال
الذي نظمته رابطة العالم اإلسالمي
يف اململكــة ،والتــي نصــت عىل

مكافحة اإلرهــاب والظلم والقهر
ورفض انتهاك حقوق اإلنســان
وكرامته ،وتأصيل قيم الوســطية
والتعايش بــن األديان والثقافات
واألعراق واملذاهب املختلفة بالعالم
اإلسالمي ،وكذلك أشار إىل الرعاية
الكريمة من قبل اململكة للمدارس
العلميــة اإلســامية الكربى التي
أمضت قرونا من الزمن يف ترسيخ
قيــم االعتدال كاألزهــر الرشيف
ً
نيابة عن
وغريه ،مختتمً ــا حديثة
ضيوف املؤتمر بالتمنيات بالتوفيق
والنجاح والسداد للجميع ،ومتمنيًا
للمملكة العربية السعودية ،وأرض
الكنانــة مــر ،وألوطاننا األمن
واالزدهار والرخاء.
ويف األخري تم عرض فلمً ا مرئيًا
عن املؤتمر أهداف املؤتمر ،ورؤيته،
ومــن ثم كرم ســمو أمري منطقة
القصيم املشاركني.
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الجلسة الرئيسية تستعرض جهود المملكة في نشر قيم االعتدال
والتعايش بمشاركة رجال دين من عدة دول إسالمية
ُعقدت الجلسة الرئيسية من مؤتمر «جهود المملكة في ترسيخ قيم االعتدال والتعايش الحضاري :المفاهيم والممارسات» ،يوم الثالثاء الموافق 1441/6/24هـ ،حيث ترأس الجلسة
معالي األستاذ الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي ،مستشار خادم الحرمين الشريفين ،وعضو هيئة كبار العلماء ،بحضور عدد من األكاديميين والعلماء من عدة دول إسالمية.

الجلسة الرئيسية
وتحدث "الرتكي" ،يف بداية
الجلســة ،عن اهتمام اململكة يف
ترسيخ قيم االعتدال والتعايش
الحضاري الــذي يعترب أم ًرا يف
غاية األهمية ،حيث من املعروف
أن اململكة انطلقت يف سياستها
وتعاملها مع اآلخرين ويف جميع
أعمالها يف األساس من اإلسالم،
وهــي الدولة التــي قامت عىل
كتاب الله وســنة نبيه ،وطبقت
الرشيعة اإلســامية ،واهتمت
باإلسالم والحرمني الرشيفني،
إضافة إىل املراكز اإلســامية
واملســاجد يف مختلــف بلدان
العالم ،فمعظمهــا بني ودعم
من اململكة ،مشريًا إىل أن اململكة
تدرك أن رسالة اإلسالم رسالة
عاملية للناس ،واململكة تسري عىل
هذا املنهج وهــو منهج واضح
منذ تأسيسها من العهد األول إىل
عهد خــادم الحرمني الرشيفني
امللك ســلمان بن عبدالعزيز –
حفظه الله -وســمو ويل عهده
األمني – حفظه الله.-
ثم تحدث خالل الجلســة
معايل الدكتور أســامة السيد
األزهــري ،املستشــار الديني
لرئيس جمهورية مرص العربية،
عــن معاهدنــا وجامعاتنــا
وكلياتنا العلميــة ،مؤكدًا أنها
أحــوج مــا تكــون اىل إعادة
النظر يف مناهــج التعليم التي
تعيد بناء العالم املتكامل الذي
يؤصل للعمران ،ويؤصل لحب
األوطان ،ويؤكد عىل أن العالقة
بني الشعوب واألوطان ليست
الرصاع والصدام ،بل قائمة عىل
التعارف كما نص عليه الذكر
الحكيم ،حيث يخرج املســلمني
اىل العالم بالتعايش واالعتدال
والعلــم واالزدهــار وصناعة
التكنولوجيــا ،وأن يــرب
املسلمني بسهم يف سائر العلوم
والفنون التي يحرتمها العالم.
بعد ذلك ،تنــاول الدكتور
عبدالله بن محمد الفوزان أمني
عام مركــز امللــك عبدالعزيز
للحــوار الوطنــي ،يف كلمته
الحديــث عن االجتمــاع اذي
هــو غريــزة فطريــة لدى
اإلنسان الذي ال يستطيع تلبية
احتياجاته بنفسه ،ألننا نحتاج
الجميع يف مختلــف مجاالتهم
لنتفاعل سويًا يف إدارة شؤون
حياتنا ونحقق اإلشاعات التي
نحتاجهــا جميعا ،مشــرًا إىل

أن التجمع البرشي هو ســنة
الله يف هذا الكــون مع وجود
تنــوع وتعــدد واختالف يف
األفهام والقناعــات والرؤى
والتصورات ،لذا البد أن نتبادل
املصالح واملنافع بيننا كشعوب،
وهذا التنوع لو شاء الله لجعله
نوعً ا واحــد ،ولكن هذا التنوع
هو مصدر اإلبــداع البرشي،
مؤكــدًا أن هــذه املكونــات
املختلفة ما لــم تتقبل بعضها
لبعــض وتتعايــش بعضها
لبعض ،فذلك يدفعهم للرصاع
والدماء والهجــرة والترشيد،
وهذا ما نــراه اآلن يف كثري من
الدول العربية.
من جانبه ،تحدث الشــيخ
محمــد إبراهيم عبــد الباعث
غنيم ،عضو الرابطــة العاملية
لخريجــي األزهــر ،أن األمة
العربية واإلسالمية لم تمنى عرب
تاريخها بمثل مــا منيت به من
هذه االنقســامات والرصاعات
التي كانــت نتيجــة اللتباس
املفاهيم يف تناول النص الحكيم،
منذ الفتنة الكربى فتنة الخوارج،
الذين انطلقــوا عىل آيات نزلت
عىل املرشكني ،وأســقطوها عىل
املسلمني ،وتلك هي املشكلة التي
نجم عنها ما نــراه يف مجتمعنا
من هذه االختالفات ،والشــك
أن منهج العلمــاء والفقهاء أن
يقدم قراءة الواقــع مع ما فيه
من متغــرات ،ثــم ينطلق إىل
رحابــة النص ،حيــث يجد يف
تنوع خطابه مجال للتعامل مع
تلك املتغريات ،مؤكدًا عىل أهمية
فهم النص.
كما ألقــى األســتاذ زايد
سعيد سيف الشــاميس ،رئيس
مجلــس إدارة جمعية اإلمارات
للمحامني ،كلمة خالل الجلســة
الرئيســية تحــدث فيهــا عن
التســامح وضمــان الحقوق
والواجبات باملجتمع ،مشــرًا
إىل أن التســامح يف الرشيعــة
اإلســامية جاء بثالثة معايري
لتحقيقها وهي املساواة والعدل
وتقبل اآلخر ،وهــذا املعنى قد
يوصلنــا إىل أن التســامح هو
عكس التشدد واإلرهاب بشكل
خــاص ،والعرب لــم يجربوا
أحدا للدخــول يف دياناتهم من
قبل اإلســام ،ولم يرد أن أهل
قريش أجــروا أحدا يف الدخول
يف دياناتهم ،وزيارة مكة كانت

غنيم

التركي

الفوزان

مفتوحة ملختلف املذاهب ،وعىل
مدى وجود الدولة اإلســامية
وجدنا أن جميــع أتباع األديان
الســماوية منهــا اليهوديــة
والنرصانية ،عاشت بني ظهران
املســلمني بكرامة ومساواة يف
الحقوق مع املسلمني.

ويف ختام الجلســة ،تحدث
األستاذ الشــيخ محمد املختار،
نقيــب املحامــن بموريتانيا،
وأكــد أن اململكة هــي مركز
اإلســام ،وقلبه النابض ،وهي
منبع القيم اإلســامية الحقة،
الخالية من التطــرف والغلو،
واملبنية عىل التعايش والسماحة

الشامسي

واالعتــدال ،والبعيدة كل البعد
عن الصــور املشــوهة التي
كرســها الغالة وتجار الدين،
مبينًا أن املوريتانيني هم أحسن
مــن يتحدث عن الــدور الذي
لعبته الســعودية يف نرش قيم
االعتدال والتعايش الحضاري،
خالل القــرن املايض وما تزال

تلعبــه حتى اليــوم ،بالعلماء
الشناقطة كانوا محل تقدير يف
هذه البالد وحظوا باحرتام من
الحكام والشــعب ،متحدثًا عن
الجهود املتبادلــة بني البلدين،
واملبــادرات املتتالية ،واملوقف
الثابت نحــو مكافحة التطرف
واإلرهاب.
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جلسات مؤتمر التعايش واالعتدال ترصد جهود المملكة المتعلقة بترسيخ قيم
االعتدال والتعايش الحضاري
الجلسة األولى

إسالميا لبناء أسس التعايش بين البشر ونبذ الفرقة والصراع
هديا
اليامي :وثيقة مكة المكرمة مثلت
ً
ً
ناقش مؤتمر «جهــود اململكة
يف ترســيخ قيم االعتدال والتعايش
الحضاري :املفاهيم واملمارســات»،
عددًا من املحــاور الهامة يف مجال
رصد الجهود الســعودية املتعلقة
برتســيخ قيم االعتــدال والتعايش
الحضاري عىل جميع املســتويات،
وبيان أثر الخطاب الرشعي السعودي
يف نرش مفاهيم التعايش الحضاري،
وذلــك بمقــر املدينــة الجامعية،
بحضور عدد من املتحدثني والعلماء
من عدة دول إسالمية.
حيث تناولت الجلســة العلمية
األوىل ،التي رأســها الدكتور خالد
ابا الخيــل ،عميد كليــة الرشيعة
والدراسات اإلســامية" ،التأصيل
الرشعي لقيم التواصل اإلنســاني
ومعالجة إشــكالياته ،وشارك بها
الدكتــور محمد بــن رسار اليامي
األســتاذ املســاعد بكلية الرشيعة
وأصــول الدين بجامعــة نجران،
بورقــة بحثية بعنــوان "التأصيل
الرشعي لقيم التواصل اإلنساني يف
ضوء وثيقــة املدينة النبوية ووثيقة
مكة املكرمة" ،والتــي أكد خاللها
أن اإلســام قد جاء ببنــاء العالقة
االجتماعيــة بني البــر بصورة
حضاريــة وأخالقيــة ،تقوم عىل
املشــركات اإلنســانية والتعايش
الســلمي بــن النــاس ،والتكافل
والحوار والتفاهم بني كافة أطياف
املجتمع؛ لتحقيق العيش اإلنســاني
املحرتم للجميع.
وأضــاف "اليامــي" أن هذه
الوثيقة اشــتملت عىل كافة األسس
واملبادئ السامية التي تنظم العالقة
بني جميع طوائف وجماعات املجتمع
بكافة مكوناته ،مشــرًا إىل أن هذه
الوثيقة تضمنــت العديد من القيم
العليا واملبادئ الســامية ،وتأكيدًا
عىل هذه املضامــن العظيمة التي
احتوتها وثيقة املدينة ،فقد قام كبار
علماء العالم اإلسالمي ،ويف طليعتهم
كبار مفتيها بإحياء مواد وبنود هذه
الوثيقة بشــكل معارص يتوافق مع
مفردات العرص الحــايل ،وقد أُطلق
عليها "وثيقة مكــة املكرمة" ،وقد
مثلت هذه الوثيقــة الجديدة هديًا
إسالميًا يســتمد ضياءه من معالم
وثيقة املدينة الخالدة ،التي تســعى
إىل تحقيق األمن والعدل واملســاواة
وبناء أسس التعايش بني البرش ونبذ
الفرقة والرصاع.
بعد ذلك ،عرض الدكتور ماجد
بن عبد الله العسكر ،أستاذ مساعد
بقســم أصول الفقه بكلية الرشيعة
والدراســات اإلســامية بجامعة
القصيم ،ورقتــه بعنوان "التعايش
مع الخالف السائغ :آدابٌ ونماذج"،

والتي بني خاللها الخالف الســائغ
وضوابطــه ،وأمثلتــه ،ورضورة
التعايش معــه ،وأنه مطلبٌ
رشعي،
ٌ
ثم فصل الــكالم يف أبــرز اآلداب
التي ينبغي مراعاتهــا يف التعامل
والتعايش مع هذا النوع من خالفات
العلماء التي بُنيت عىل أدلةٍ
َ
معتب ٍة
رشعاً ،وأبرزت فيها نصوص السلف
من الصحابــة  -ريض الله عنهم -
والعلماء مــن بعدهم؛ خاصة األئمة
األربعــة  -رحمهم اللــه جميعا ،-
وفيها بني حكم اإلنكار عىل املخالف
َ
وأهمية عدم ترتب مفاســد
فيهــا،
َ
عىل هذه الخالفــات ،والحرص عىل
موردا ً
االجتماع ونبذ الفرقة والنزاعِ ،
نصوص العلماء يف التحذير من ترك
الصالة خلف املخالف يف مســائل
االجتهــاد ،وما يُســتحب فعله أو
ً
موافقة وتأليفا ً
تركه عند االختالف؛
للمســلمني ،ثم ختم البحث بنماذج
من أقوال بعض السلف ،ومواقفهم
املرشقة ،من أدبهــم يف التعامل مع
الخالف ،ومع مخالفيهم .
ومن ثم ،تحــدث الدكتور عبد
الســتري محمد ويل ،عضــو هيئة
التدريس بكليــة الرشيعة والقانون
بجامعة الجــوف ،بورقته بعنوان
"قيم التواصل اإلنســاني دراســة
تأصيليــة مقاصدية" مبينًا خاللها
ْ
جرت ُســن َّ ُة اللــه أن يعيش
أنها
اإلنســان يف مجتمع برشي تتكامل
فيــه الوظائــف واألدوار ،وتتبادل
فيه املصالح واملنافع ،ومن هنا كان
السعي إىل تواصل إنساني وتعايش
حضاري ً
هدفا عامًّا تسعى له األديان
واألمم ،وتتســابق من أجل تحقيقه
ُ
املؤسسات والدُّول؛ يقول النبي صىل
ْ
ْ
ُ
ْ
ُ
ِ
ِ
ِ
ُ
الله عليه وســلم« :املؤمن للمؤم ِن
َان ي َُش ُّد بَعْ ُض ُه بَعْ ًضا»؛ وحتى
َكا ْلبُنْي ِ
يكون هذا التواصل اإلنســاني بنا ًءَّ
ومثم ًرا ،فال بد من استناده إىل قِ يَم
أخالقية ،ومبادئ حضارية.
وأوضــح "ويل" أن هــذه
الدراسة سعت إىل تحقيق األهداف
التاليــة :التعريف بقيــم التواصل
اإلنســاني يف الرشيعة ،وأصولها،
وضوابطهــا ،وخصائصها ،وإبراز
أهميــة قيم التواصل اإلنســاني يف
تحقيق التعايــش والتعاون واألمن
واالستقرار ،وإبراز قوة العالقة بني
قيم التواصل اإلنســاني ومقاصد
الرشيعــة تأثُّرا وتأثــرا ،وارتباطا
وتنسيقا.
كما شــارك الدكتور عبد الله
محمد الحسبان ،عضو هيئة تدريس
بالجامعة ،ببحث بعنوان "التعايش
مع األخر يف املجتمع املدني املفهوم
والضوابط واألثــر" أوضح خاللها
أن الدولة املدنية التي أسسها النبي

أبا الخيل

اليامي

الحسبان

العسكر

معالي مدير الجامعة

صل الله عليه وسلم قامت عىل قواعد
الرشيعة اإلسالمية ،وأسست القواعد
يف التعامل لشئون املجتمع اإلسالمي
وعالقات أبنائه فيما بينهم ،ســواء
العالقات بني املســلمني أنفسهم ،أو
العالقات بينهــم وبني غريهم ممن
يدين بديــن أخر وذلــك من اجل
التعاون والتضامــن والتكافل بني
املواطنني الذين يعيشــون يف دولة
واحدة أو فيوطــن واحد ،واملجتمع

املدني النبوي يمثل البناء النموذجي
للتعايــش اإلســامي وخاصة مع
األخر ،وتظهر الحاجة إليه يف األيام
الحاليــة مع ظهــور أيدولوجيات
الكراهية والعنرصية مما ولد قناعات
كثرية سلبية حول املنهج اإلسالمي يف
التعايش مع األخر.
ويف ختام الجلسة األوىل ،تحدث
الدكتور محمــد خليل الحاج ،عضو
هيئة التدريس بالجامعة ،عن بحثه

بعنوان معوقات التعايش الحضاري
الفهــم الخاطــئ للــوالء والرباء
أنموذجاً ،دراســة وصفية تحليلية
يف ضوء منهج الدعوة اإلســامية،
للتعرف عىل أهم معوقات التعايش
اإلنساني الحضاري أال وهو؛ الفهم
الخاطــئ للوالء والرباء يف اإلســام
من الناحتــن؛ اإلفراط والتفريط يف
فهمــه وعىل أبرز مظاهــره وآثاره
عىل التعايش الحضــاري بني األمم

والشعوب ،وال سيما أنه قد ترتب عىل
هذه اإلشكالية يف اآلونة األخرية؛ آثار
ســيئة تعود املجتمعات عامة وعىل
املســلمني وعىل غري املسلمني وعىل
مسار الدعوة اإلسالمية بخاصة ،مثل
انتشــار ظاهرة الخوف من اإلسالم
(اإلســاموفوبيا) يف بــاد الغرب،
وتهميش دور املؤسســات الدعوية
والخدمية والتضييق عليها ال سيما
يف مناطق األقليات املسلمة.

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻻﻋﺘﺪال واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺤﻀﺎري
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت

12

العدد  07 | 106رجب  01 | 1441مارس 2020
www.qu.edu.sa | @qunewspaper

الجلسة األولى اليوم الثاني

العجالن :اإلسالم يمتلك الحلول ألزمات اإلنسان اليوم ..واألمة لديها تجربة حضارية قادرة على التعايش مع المدنية المعاصرة
ويف اليوم الثاني للمؤتمر ،عقدت
أوىل جلسات اليوم بعنوان الخطاب
الرشعي السعودي وأثره يف ترسيخ
ونرش مفاهيم التعايش ،برئاســة
األستاذ الدكتور أحمد الرتكي وكيل
الجامعة للدراســات العليا والبحث
العلمي ،وشارك فيها الدكتور نبيل
أحمد بَ ْل ِهي أستاذ مشارك بجامعة
األمري عبد القادر للعلوم اإلســامية
بالجزائر ،ببحثــه بعنوان "جهود
الشــيخ عبــد العزيز ابــن باز يف
ترسيخ املفاهيم الرشعية للتعايش
الحضــاري" ،والذي هدف إىل بيان
جهود الشيخ ابن باز -رحمه الله-
يف ترسيخ قيم التعايش الحضاري
يف معاملة غري املسلمني ،واستخراج
النماذج الحيَّــة من كت ِبهِ وخطاباتِهِ
ومواقفِ هِ التــي تُعْ نَى بهذا الجانب،
حتَّى نقدِّم لألجيال صور ًة واضحة
ونموذجً ا مثاليًّا عن الفكر الوسطي
ا ُمل ْفعَ ــ ِم بقيم االعتــدال ،والتواصل
اإليجابي مع اآلخر.
ومن ثم ،تحدث الدكتور عجالن
بن محمد بن عبدالله العجالن األستاذ
املساعد يف قســم الدعوة والثقافة
اإلسالمية يف جامعة القصيم ،بعنوان
"الخطــاب الرشعي الســعودي
ودوره يف تحقيــق مبــدأ التعايش
الحضاري من خالل منرب الحرمني
الرشيفني" ،إن العالم الذي نعيشه
اليوم بحضارتــه الجديدة يتطلب

منــا تفعيل مبدأ الحوار كأســاس
رئييس للعالقات مع اآلخرين ,لكي
نصل إىل رؤية إنســانية مشرتكة,
قادرة عــى نقل ســماحة الدين
اإلسالمي ,وإيصال عظمة الحضارة
اإلسالمية التي تأسست عىل مبادئ
الحق والعدل واملساواة ،ولذا ندرك
أن اإلســام يمتلك الحلول ألزمات
اإلنسان اليوم ,واألمة اإلسالمية بما
تمتلك من تجربــة حضارية رائدة
قادرة عىل التعايــش مع معطيات
املدنية املعارصة وحراســة تطورها
بأخالق اإلسالم ورشائعه.
وأكد "العجــان" ،أن اململكة
العربية السعودية منذ عهد مؤسسها
وهي تســعى لنرش مبدأ التعايش،
فلقد حرص امللــك عبدالعزيز بن
عبدالرحمن – رحمه الله – يف سبيل
تحقيق التآلف والتعايش مع اآلخر،
أن يقيم منهجا ً يتســم بالشمولية
واالســتيعاب لحاجة عرصه ،وفق
وجهة إســامية رشــيدة ،تنتهي
إىل وحدة شــاملة ,فاململكة تسعى
دائما ً لخدمة هذا الدين والســعي
لنرشه ونرش ثقافة التســامح التي
دعا إليها اإلسالم ,ومن هنا نجد أن
اململكة لها ســبق ودور ريادي يف
تأســيس مفهوم الحوار والتعايش
عىل املســتوى العاملي ,التي تهدف
منه إىل اإلسهام يف صياغة الخطاب
اإلســامي الصحيــح املبني عىل

الوسطية واالعتدال.
كما شــارك الدكتور أحمد بن
عبــد العزيز بن مقــرن القصري،
األستاذ املشارك يف الجامعة ،بورقة
عن جهود امللك عبد العزيز يف تعزيز
قيم االعتــدال والتعايش يف املجتمع
الســعودي ،أكد خاللها أ َّن جاللة
امللك عبدالعزيز بن عبد الرحمن بن
فيصل آل سعود رحمه الله -مؤسس
اململكة العربية السعودية -يُعد من
الشــخصيات السياســية الفذة يف
العرص الحديث ،وذلك ملا حباه الله
من حنكةٍ ودها ٍء وعبقريةٍ  ،استطاع
من خاللها –بعد توفيق الله تعاىل-
أن يوحِّ د هذا الكيان العظيم ،تحت
عجبَ
راية ودولــة واحدة ،وقــد أ ُ ِ
بشــخصيته عد ٌد كبري من املثقفني،
واملهتمــن بالتاريخ والسياســة،
فعملوا عىل تدوين ســرته وأعماله،
ثم ُقد ْ
ِّمت بعد ذلك دراســات علمية
ً
ً
متنوعة ،تناولت أمــورا كثرية من
حياته ومنجزاتــه ،وقد ذكرت كثريٌ
من هذه املصــادر جوانبَ متعددة
من أحواله وأيامه ،ومن ذلك :جهوده
يف تعزيز قيم االعتــدال والتعايش
الحضاري ،إال أن هــذه الجهود لم
يتناولها أحد بدراسة مستقلة؛ ولم
تظهر يف تأليف مفرد.
من جانبه ،عرض األستاذ زكريا
أيوب دوال ،الباحث يف رابطة العالم
اإلســامي ،ورقته عــن "التعايش

جانب من الجلسة

الحضــاري من منظــور الرشيعة
اإلسالمية" بني فيها أن هذه الرشيعة
قد نظمــت كافة العالقات بضوابط
محكمة ،ومتوافقة مع فطرة اإلنسان
وعقله ،وسائرة وفق منهج عادل يف
التعايش والسالم والتعاون والصالح
واإلصالح ،ومن األمور الهامة التي
أوالها الرشع الحكيــم  -بهدايات
التنزيــل العزيز ،وأنوار الســنة
ً
ً
فائقــة :التعايش
عناية
املطهرة-
الحضاري مــع كافــة املكونات،
ومختلــف املجتمعــات ،وضبط
وتنظيم العالقــات فيها ومعها ،وال
عجب؛ فإن اإلســام ال يُكره الناس

حتى يكونوا مسلمني ،وال يمنع من
التعايش والتقــارب وتبادل املنافع
واملصالح مــع مخالفيه ،وليس من
لوازم اإليمان؛ القطيعة مع الناس،
ورفض العيش واملصالح املشرتكة
معهم.
من ثــم ،شــاركت الدكتورة
نوال بنت حســن الغنام ،األستاذ
املشارك بقسم السنة وعلومها بكلية
الرشيعة والدراســات اإلســامية
بجامعة القصيم ،ببحث عن تراث
الشــيخ صالح الحصني وسريته،
عالجت فيه مســألة التعايش من
خالل شــخصية ســعودية ،وهو

شــخصية عاملية لها ثقلها ووزنها
علمــا ومكانة ورؤيــة ،أحاول أن
أتتبع رؤيته يف مســألة التعايش،
وهي مســألة لم يعقــد لها فصالً
خاصا ً بهذا العنوان ،أو يقدم فيها
ورقــة ،أو يلقى فيهــا محارضة،
وإنما هي رؤى وتحليالت متفرقة
يف مختلف أعماله ،ولقد رأيت أن من
أوفق العمل أن أحاول مللمة شتات
هذه األفكار ،وال أقــف عند نقلها
وحسب ،بل أحاول -جاهدة -إبانة
الثقل الذي تمثله تلك الرؤى ،سواء
من خالل شخصية الحصني ،أو من
خالل نصوصه.

الجلسة الثانية اليوم الثاني

الغفيلي :إدارة مكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة لها دور بارز في وقاية المجتمع من االنحرافات والمهددات الفكرية
وتناولت الجلســة الثانية من
اليوم الثاني التي رأســها األستاذ
الدكتور خالد باني الحربي ،رئيس
اللجنة التنظيميــة للمؤتمر ،وكيل
الجامعــة للتخطيــط والتطوير
والجــودة ،الحديــث عــن دور
املؤسسات الســعودية يف تجسري
العالقة مع اآلخر ،حيث شــاركت
إدارة مكافحة التطرف برئاسة أمن
الدولة عن دور املؤسســات األمنية
يف تجسري العالقة مع اآلخر "إدارة
مكافحة التطرف أنموذجاً" ،حيث
تحدث الدكتــور فهد الغفييل مدير
إدارة االتصال االسرتاتيجي باإلدارة
العامــة ملكافحة التطرف ،عن دور
املؤسسة األمنية يف تجسري العالقة
ً
ً
شامل عن
تعريفا
مع اآلخر ،وعرض
اإلدارة ،من خالل مكافحة التطرف
بكافة أشكاله وصوره ،وتعزيز قيم
االعتدال والوحدة الوطنية ،واإلنماء
الوطني ،وكذلك أهداف اإلدارة من
خالل وقاية املجتمع من االنحرافات
واملهددات الفكرية واســترشافها
ومعالجتهــا ،والتكامل مع الجهات
ذات العالقــة واالهتمــام ملكافحة
التطرف ،وإبــراز جهود اململكة يف
مكافحة التطــرف داخل وخارج

اململكة.
فيما شــارك مركــز الحرب
الفكرية بوزارة الدفاع بالحديث عن
جهود" مركــز الحرب الفكرية" يف
ترسيخ قيم االعتدال والتعايش من
خالل دراسة وصفية تحليلية ،تقدم
بها العميد الدكتور خالد بن عبدالله
الربيثن ،عرض فيها لجهود املركز
التابع لوزارة الدفاع ،يف ترســيخ
قيم االعتدال والتعايش الحضاري،
وتحــدث عــن جهــود اململكة يف
مكافحــة التطــرف واإلرهــاب،
واستعرض خالل الدراسة تصو ًرا
ً
كامل عن انطالقة املركز وتوسعه،
والهــدف منه ،إضافــة اىل أهمية
القــراءة املعمقة للتفاصيل ،ورؤية
متبرصة يف التصدي ألبرز الجدليات
الفكرية الشائكة ومنها معالجة ما
يقوم به الفكر املتطرف من العبث
بالنصــوص الدينيــة وتطويعها
لخدمــة أهدافه املســيئة ،وعرض
جدليات فكرية شائكة ،والتعايش
اإليجابي ،والجهــاد ليس االعتداء
واإلكراه ،واالسالم املعتدل ،ومفهوم
الوطنية ،ال لرؤية التطرف ،والفرق
بني التطرف واإلرهاب ،واالختالف
والتنــوع والتعدديــة ،وبرنامج

التحصني الذاتــي ،وعرض مبادرة
االندماج التي يقوم بها املركز.
وبعد ذلك شــارك األســتاذ
الدكتور أحمد بن سليمان الخضري،
مدير مركز أبحاث العلوم الرشعي
واللغويــة بجامعــة القصيم ،عن
مؤسســة مســك الخريية ودورها
يف ترســيخ قيم االعتدال والتعايش
الحضــاري ،والتي أكــد خاللها
للمملكة العربية الســعودية دور
كبري ومميــز يف العمل الخريي منذ
تأسيســها عىل يد امللك املؤســس
عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود
طيب الله ثــراه ،إىل عهدنا امليمون
بقيادة امللك سلمان بن عبدالعزيز
آل ســعود حفظه الله ،حيث تويل
هذا القطاع أهمية كبرية ؛ استشعارا
منها بقيمة هذا القطاع ،وماله من
دور فاعل يف تعزيز الهوية العربية
واإلسالمية وما ينتج عنه من تأثري
عىل املســتوى الثقايف واالجتماعي؛
تحقيقا ً لتطلعات الوطن املستقبلية
ضمن الرؤية الرائــدة والتاريخية
.2030
ثم تحدث الدكتور حاتم محمد
ُ
منصور َم ْز ُروعَ ة ،أســتاذ مساعد
التفسري وعلوم القرآن  -كلية اآلداب

– جامعة امللــك َفي َ
ْصل ،عن ورقته
التــي جاءت بعنــوان "إصدارات
إدارة األمــن الفكري باملســجد
الحــرام؛ ودورها يف ترســيخ قِ يَم
االعتدال والتعايــش" وفكرة هذا
البحث تتمثَّل يف بيان دور إصدارات
إدارة األمن الفكري باملسجد الحرام
يف ترســيخ قِ يَم االعتدال والتعايش
الحضاري ،وقد اتَّبع الباحث املنهج
الوصفي ،ومــا تيسَّ له من املنهج
التحلييل ،وقد اشتمل التمهيد عىل:
تعريف بــــ "إدارة األمن الفكري
باملســجد الحرام" ،و"االعتدال"،
و"التعايش" ،حيث تناول املبحث
ً
عرضا عامًا إلصدارات إدارة
األول
األمــن الفكري باملســجد الحرام،
بينما وقــف الباحــث يف املبحث
ً
ً
تفصيلية مع أبرز هذه
وقفة
الثاني
قِ
اإلصدارات ،ودورها يف ترسيخ يَم
االعتدال والتعايش.
وشارك الدكتور وليد بن عبد
الله العثمان عضو هيئة التدريس
بجامعة اإلمام محمد بن ســعود
اإلسالمية ،بعنوان دور الجامعات
السعودية يف تجســر العالقة مع
اآلخــر (جامعة اإلمــام محمد بن
سعود اإلسالمية أنموذجً ا) ،والتي

جانب من الحضور

هدفت إلبــراز واقع مــا تقوم به
جامعــة اإلمام محمد بن ســعود
اإلسالمية يف مجال تجسري العالقة
مــع اآلخــر ،وتقييم هــذا الدور
والســعي لتقويم ما يوجد فيه من
قصــور .وذلك بتحليــل الخطط
الدراســية لكليــات جامعة اإلمام
ً
تحليل
محمد بن سعود اإلسالمية
كيفيًا ،ودراســة ما لدى الجامعة
من إســهامات يف هــذا املجال من

املراكز والكرايس البحثية ،وإبراز ما
يوجد من أنشطة ملنسوبي الجامعة
تخدم مجال التواصل الحضاري،
وتسعى الدراســة لتناول عدد من
املحاور منهــا :مرشوعية الحوار
الحضاري ،نبذة تاريخية عن جهود
اململكة العربية السعودية يف مجال
التواصل الحضــاري ،دور جامعة
اإلمام يف تجســر العالقة مع اآلخر
بالخطط الدراسية.

ﻣﺆﺗﻤﺮ ﺟﻬﻮد اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ
ﻓﻲ ﺗﺮﺳﻴﺦ ﻗﻴﻢ اﻻﻋﺘﺪال واﻟﺘﻌﺎﻳﺶ اﻟﺤﻀﺎري
اﻟﻤﻔﺎﻫﻴﻢ واﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت
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الزقرد :نظام العمل السعودي يوفر الحماية للعمال والفئات الخاصة ويراعي الجوانب االجتماعية بشكل عام
كما شارك األســتاذ الدكتور
أحمد الســعيد الزقرد ،والدكتور
محمد عبد الســتار عبد الوهاب،
من قســم األنظمة – كلية الرشيعة
والدراســات اإلســامية بجامعة
القصيــم ،بعنــوان "املظاهــر
االجتماعيــة والتعايش الحضاري
يف نظــام العمــل الســعودي"
هدف البحــث إىل تحليل الجوانب
االجتماعية يف نظام العمل السعودي
والتي توفر الحماية للعمال بوجه
عــام ،وتلك التي تتعلــق بالفئات
الخاصة التــي تحتــاج ملعاملة
تتناســب مــع خصوصيتهم ،مع
تسليط الضوء عىل مدى تأثريها عىل
جهود اململكة العربية الســعودية
يف ترســيخ قيم االعتدال والتعايش
الحضاري.

ويف ختــام الجلســة الثانية،
شارك الدكتور محمود عبد الرحمن
العلوان أستاذ مساعد بقسم الدعوة
والثقافة اإلسالمية ،يف كلية الرشيعة
والدراسات اإلســامية -بجامعة
القصيم ،بورقة بحثية بعنوان دو ُر
أنظمةِ اململكةِ العربيةِ السعوديةِ يف
ترســيخ قي ِم التعايُش ،حيث أبا َن
ِ
َ
ُ
أنظمــة اإلعالم ،وإ ْن لم
البحث أ َّن
تنص عىل مُصطلــح التعايش ،إلّ
َّ
ُ
أ َّن مفهومَه حــارضٌ يف نصوصها؛
إذ إنَها قد َّ
رســخت قيم التعايش،
ِ
وجعلتها مــن مُحكمــات العمل
ْ
وسلكت
اإلعالمي ،أيًّا كانت وسيلتُهُ،
يف حفظها مســلكني؛ هما :الحفظُ
من جهة الوجود ،والحف ُ
ظ من جهة
ُ
البحث ً
أيضا ،املعالمَ
العدم .وأظه َر
العامّ َة لقيم التعايش.

الجلسة األخيرة

المديفر :السياسة الخارجية للمملكة ترتكز على مبادئ العقيدة اإلسالمية الوسطية السمحة المنفتحة على الجميع
وناقشــت الجلســة الثالثة
واألخــرة من جلســات املؤتمر،
الجهود الدبلوماســية للمملكة يف
تعميق معاني التواصل املشرتك،
حيث عقدت الجلســة برئاســة
األســتاذ الدكتور خالد بن سعد
املطريف ،أستاذ الدراسات القرآنية
بجامعــة القصيم ،وشــارك بها
األستاذ خالد بن صالح الطويان،
محامــي ومستشــار قانوني،
وتناولت دور اململكة يف ترســيخ
قيم التعايش العاملــي ،قراءة يف
الدور املؤسيس للمملكة يف تأسيس
منظمة األمم املتحدة.
بعــد ذلك ،تحدث األســتاذ
عماد بن محمد بــن عبدالرحمن
املديفر ،عن ورقته بعنوان جهود
الدبلوماســية الســعودية نحو
تعميق معاني التواصل املشــرك
قراءة يف اإلســهامات والتحديات،
{يا أيها الناس إنــا خلقناكم من
ذكــر وأنثى وجعلناكم شــعوبا ً
وقبائــل لتعارفوا إن أكرمكم عند
الله أتقاكــم إن الله عليم خبري}،
بهذه اآلية الكريمــة ،التي تنظر
للمكون البرشي بنظــرة ملؤها
التماثــل واملســاواة ،وتحث عىل
التعارف بــن مختلف األطياف
والطوائف ،واألجناس ،واألفكار،
والثقافــات واألديــان ،بهــذا
التعــارف ،الذي يأتــي الحوار
والتفاهم والتواصل املشرتك ضمن
مقتضياته ،تزينت البوابة الرئيسة
لــوزارة الخارجية الســعودية،
ولتتخذها الوزارة شعارا ً ونرباساً،
ولتمثل هذه اآلية الكريمة عنوانا ً
للدبلوماسية الســعودية العربية
اإلسالمية العريقة واألصيلة.
وأوضــح "املديفــر" أن
السياســة الخارجيــة للمملكة
العربية السعودية ترتكز – وكما
هو معلوم -عــى مبادئ العقيدة
اإلســامية الوســطية السمحة،
املنفتحة عىل الجميــع ،والقريبة

من الجميع ،والداعيــة للتعاون
ملا فيه خــر البرشيــة جمعاء،
وتعتز اململكة العربية السعودية
بكونها أحد األعضاء املؤسســن
ملنظمة األمــم املتحــدة يف عام
1945م ،انطالقــا مــن إيمانها
العميق بأن السالم العاملي هدف
من أهداف سياســتها الخارجية،
فهي تدعو باســتمرار إىل أسس
أكثر شــفافية للعدالة يف التعامل
والتواصل املشــرك بني الدول يف
املجاالت السياســية واالقتصادية
واالجتماعية والثقافية وغريها.
ثم عرض الدكتــور إبراهيم
بن عطية الله بن هالل الســلمي،
أستاذ التاريخ املشارك بجامعة أم
القرى ،ورقته بعنوان "التواصل
الدبلومايس الســعودي اإلسباني
وأثره عىل التعايــش الحضاري
العاملي" ،التي أكــد خاللها أنه
ال يخفــى عىل كل محــق الدور
املعتــدل الذي تقوم بــه اململكة
العربية الســعودية تجاه قضايا
العالم؛ لنرش التعايش الحضاري
عىل كافة األصعــدة ،بل تخطت
ذلك لدفع عدد مــن دول العالم
للمشــاركة املعتدلة تجاه قضايا
العالم يف منهج ي ُْسعى من خالله
لخدمة البرشيــة ،ومنها مملكة
إسبانيا.
موضحً ا أن ذلــك التواصل
الدبلومايس تجاه القضايا الدولية
قد برز منذ عهد امللك عبدالعزيز
بــن عبدالرحمن آل ســعود -
يرحمه اللــه  -إىل عهــد خادم
الحرمني الرشيفني امللك ســلمان
بن عبدالعزيز آل سعود  -يحفظه
الله  ،-ويتجىل ذلك تجاه القضية
الفلسطينية ،ومشــكلة اإلرهاب،
وحوار الحضــارات ،وغريها من
القضايا الدوليــة ،مؤكدة نفيها
مــا تعارفت عليه الدبلوماســية
الخارجية من عدم إمكانية تواجد
منهج معتدل عىل الساحة الدولية

المطرفي

يكفل التعايش الحضاري لعموم
البرشيــة ،وأن الخــوض يف ذلك
لن يتجــاوز الفرضيات النظرية،
وخاصة بني الكيانات ذات التباين
العقدي أو العرقي أو السيايس.
بعد ذلك ،تحدث الدكتور عبد
الرزاق محمد الصغري عضو هيئة
التدريس بكليــات عنيزة األهلية،
أستاذ زائر بجامعة فلوريدا ،عن
دور البعثات الثقافية الســعودية
بالخــارج يف نرش قيــم االعتدال
ومظاهــر التعايــش الحضاري
الواليــات املتحــدة األمريكيــة
كنموذج ،أكــد خاللها أن البعثات
الثقافية السعودية يف الخارج تعنى
باإلرشاف عىل املبتعثني السعوديني
خارج اململكــة ،وتلعب دورا ً هاما ً
يف نرش قِ يَم االعتــدال والتعايش
الحضاري؛ لِذا تهدف الدراسة إىل
توثيق دَور هــذه البعثات يف نرش
قِ يَم االعتــدال ومظاهر التعايش
إلظهار جهود اململكة يف ترســيخ
قيم االعتدال والتعايش الحضاري،
وقد أشــارت نتائج الدراسة إىل
أن البعثات الثقافية نشــأت عام
1927م ،وأن حجمها حاليا ً بلغ ما
يقارب مائة وخمسني َ
ألف مُبتَعَ ث،

وأن قيم االعتدال بلغت سبع عرشة
قيمة؛ كما بلغت مظاهر التعايش
أحَ َد عرش مظهراً.
ويف ختــام الجلســة ،تحدث
الدكتــور أحمد عبــد القيوم عبد
رب النبي الباحــث برابطة العالم
اإلســامي ،عن ورقتــه بعنوان
"رابطة العالم اإلســامي ورسالة
الحــوار الحضــاري" ،مؤكدًا أن
الســاحات الفكرية ميدا ٌن فسيح،
تُطرح فيــه الــرؤى والنظريات
التي تَعمل عــى تحرير القضايا
والتصــورات ،وتقديــم الحلول
للمشكالت ،فتُصيب أحيانا ،مقد ً
ّمة
بذلك خدمات جليلة لإلنسانية عىل
املستوى الحضاري العلمي والعميل،
وتخطئ أحيانا ،ليرتتب عىل بعض
تلك األخطاء قائمــة من الكوارث
واملآيس ،تتج ّرع منها اإلنســانية
الويالت أجياال متعاقبة ،ومنها :تلك
األطروحة التي َ
طفت عىل الساحات
الفكرية واألوساط العلمية يف أواخر
األلفية الســابقة :أطروحة صدام
الحضارات ،التــي تبنّاها ونرشها
(صمويــل هنتنغتــون) ،وكانت
موضوع دراسةٍ
ٍ
وتحليل من
وبحث
ٍ
ّ
قبل أكاديميني ومثقفني ومفكرين

السلمي

المديفر

ومراكز بحثية عاملية.
وأشــار "عبد رب النبي" إىل
أن نظرة املســلمني قــد تباينت
تُجاه هــذه األطروحة ،حيث واجه
البعُ ض فكرة الــراع بالرصاع
ذاته ممارســة وتنظريا ،فجعلوا
الغرب ك َّله بمختلف دوله وشعوبه
وثقافاتــه وحضاراتــه يف خانة
األعداء املحاربني دون اعتبارات أو
استدراكات أو استثناءات ،وتقبّلوا
نظرية الصدام مع األخر وإفنائه،

وتصنيــف املخالــف وإقصائه،
فاشتع َلت الحروب والفتن التي خ َلت
من املعاني اإلنســانية يف الجانب
األخالقي ،ومــن املنطق والحكمة
وحُ ســن التدبري يف الجانب العقيل،
ومن الفقه وعُ مق الفهم عند تنزيل
األحكام عىل الواقــع ،ولم يأخذوا
العظة من أحداث التاريخَ ،
فدفعوا
ثمن تلك األخطاء واملجازفات ،وإن
طا َلت بهم جوالت االنتصار املزيّفة
والعارضة.
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اآلثار السلبية للمبيدات الكيميائية
د .نجالء صالح عبد الله سليمان
كلية العلوم واآلداب بعنيزة

لقد أظهرت جميــع اإلحصائيات
العلمية والطبية بفحص املتبقيات
داخل األنســجة قبل اكتشاف الـ
"د .د.ت" عــام  1942أنهــا ال
تحتــوى عىل أي أثــر للمبيدات،
ولكن بعد ذلــك التاريخ وجد أن
األغذية تحتوي عىل نسب متزايدة
برتكيزات ترتفع ســنة بعد أخرى
من املبيــدات يف اللحوم واملنتجات
املشــتقة من دهــون الحيوانات،
وأيضا تحتوي عــى أعىل تركيز
لبقايا املبيدات.
ومعظم أنواع املبيــدات ال تتأثر
بالحــرارة ألنها مركبــات عالية
الثبات حيث ال تتأثــر بالحرارة،
ولذلك فإن أغلبيــة املبيدات التي
تدخل الجســم عن طريق الغذاء
مثل اللبن مــن األغذية التي نادرا
ما تكــون خالية مــن املبيدات،
وتتمثل اآلثــار الخطرية للمبيدات
عىل اإلنســان يف تراكم املبيدات يف
األنســجة واملناطق الذهنية والتي
تمثل ٪ 18من وزن الجسم ،ولذلك
تترسب املبيــدات إىل كل خلية من
خاليا الجســم وإيل الدهون أحد
مكونات أغشــية الخلية ،وبالتايل

تؤثر املبيدات عىل عملية األكسدة
وإنتــاج الطاقة وهمــا من أكثر
الوظائف الحيويــة داخل الخلية
ولذلــك إذا تأثرت أحدهما تتوقف
الحياة.
ويرجــع ذلــك لتأثــر املبيدات
عىل اإلنزيمات التــي تقوم بهذه
العمليــات ،وأيضا فــإن تراكم
املبيدات يف األنســجة الحية يؤدي
إىل اضمحالل القدرة عيل اإلنجاب
وتؤثر أيضا عىل الحيوانات املنوية
وتقلل حركتها مما يؤدى إىل عدم
اإلخصاب ،حيث تقــوم املبيدات
بتحطيم قدرة الخلية عىل االنقسام
الطبيعــي يف اإلنســان ،وبالتايل
حدوث تغــرات يف الجينات التي
تحمل الصفــات الوراثية وأيضا
يمكن أن تظهر صفــات جديدة
يف األجيال (الطفــرة) ويمكن أن
تتحول إيل خاليا خبيثة رسطانية.
يعترب الكبد من أهم األعضاء الذي
يتحكم يف األنشــطة األساسية يف
الجســم مثل هضم املواد الغذائية
وتخزين السكر -بناء الربوتني –
والحفاظ عىل مستوى الكولسرتول
يف الجســم .ولكن لألسف نتيجة

تراكم املبيــدات بالكبد تؤدى إىل
إتالفه فتقلل من قدرته عىل القيام
بوظائفه األساســية مثل انهيار
خطوط الدفاع ومصانع اإلنتاج يف
الخلية وبالتــايل انترشت أمراض
االلتهاب الكبدي وتليف الكبد ثم
الفشل الكبدي.
كمــا تلعــب جميــع املبيدات
الهيدروكربونيــة الكلورونيــة
دورا هامــا يف التأثري عىل الجهاز
العصبي مبارشة وخاصة املخيخ
وقــرة املخ فتــؤدى إىل حدوث
ثقل وآالم يف األطراف واإلحساس
باإلجهاد العضيل والتوتر العصبي،
وشــعور بــاألرق واالضطراب
الحــاد والتشــنجات ،وقد تؤدى
بعض املبيدات األكثر ســمية إىل
فقد الذاكرة واألرق ،باإلضافة إىل
حدوث تلف مســتديم لألنسجة
العصبية ،كما تســبب االضطراب
الذهني ،وحدوث عقم عند الطيور،
والحيوانات واإلنسان ،وعموما فقد
أظهرت أيضا كثري من الدراسات
العلمية أن هناك عالقة وطيدة بني
استخدام املبيدات وبني التشوهات
التي تحدث لألجنة.

الجينوم البشري
الطالب :عبدالله احمد العمري
كلية العلوم واآلداب بعنيزة – قسم األحياء العامة

حديثي عن الجينوم البرشي من
حيث ثالث نقاط:
 -1تحديد هوية جينات أمراض
اإلنسان
 -2مرشوع الجينوم البرشي
 -3خريطة رسم الجينوم البرشي
من كتاب الجينومات والصحة يف
العالم ترجمــة الدكتور :أحمد
مستجري.
تحديــد هوية جينــات املرض:
كان أول ما فحص من الجينات
البرشية هي تلــك التي كان قد
تم فيها بالفعل وصف منتجات
الجني عىل مستوى الربوتني مثل
الهيموغلوبــن وعوامــل تجلط
الــدم .لكن يف حــاالت كثرية لم
يكن ثمة ما يعــرف عن طبيعة
الجني بذاته أو عن منتجه أو عن
األســاس الباثولوجي لألمراض
الناجمة عن طفرته.
ومــا إن وطد مفهــوم ارتباط
الجني حتى عــرف أن الطريق
لتحديــد مكان جــن مجهول
املوقع ووظيفتــه هو البحث عن
واسم وراثي مثل مجموعة دم ثم
معرفة ما إذا كان الجني املجهول
والواســم يتالزمــان يف األجيال

املتعاقبة للعائلة ،فإذا كان كذلك
فإن الجني الــذي نتبعه البد أن
يكــون مرتبط بجني الواســم،
ً
معروفــا حتى وقت
ولم يكــن
إتاحة تكنولوجيا "الدنا" سوى
عــدد قليل جدا من الواســمات
التي يمكــن بها إجراء عدد قليل
من دراســات االرتباط من هذا
القبيل ،وأمكن استخدام واسمات
االرتباط الدناوي تعقب جينات
أمراض العائلة وتحديد مواقعها
التقريبيــة عــى الصبغات أو
الكروموسومات املختلفة.
وكان من املمكــن أن نميش عىل
طول الصبغي أو الكروموســوم
ونعزل الجني املصاب وأن نقدر
من ترتيب قواعــده ومن معرفة
الرموز أو الشفرة الوراثية بنية
الربوتني الذي يرمزوا يشــفر له
ومن ثم تحديد وظيفته املرجحة
لــه قاد هــذا اإلجــراء الثوري
الذي عــرف بالبداية بـ(الوراثة
العكســية) ثم اطلق عليه اسم
االستنساخ.
مرشوع الجينوم البرشي :عندما
بدا العمل يف الجينوم البرشي يف
أواسط ثمانينيات القرن املايض

كانــت تكنولوجيا حــل تتابع
الدنا ال تــزال يف مراحل تطورها
األوىل كان مــن املعتقد أن األمر
ســيحتاج مناهج جديده تماما
ولكن ثبت يف النهاية أن هذا ليس
صحيحا بل ثمة تحسن متزايد يف
كفاءة العملية عن طريق تطوير
الحوســبة والروبوتات وابتكار
آالت فائقة الرسعة تحرك شظايا
الدنا خالل شعريات دقيقة ،ومن
ثــم توفر الوقت الــازم لتنفيذ
السلسلة أو تحديد املتواليات كما
توفر يف تكاليــف إجرائها وهذا
األمر له نفس األهمية.
رســم خريطة الجينوم البرشي:
بجانــب وصف تتابــع القواعد
بالجينوم البرشي فقد حدث تقدم
رئييس أيضــا يف إكمال صورة
أخرى من تحليل الجينوم أصبح
لها تطبيقات طبية ثمينة فبالرغم
من أن  %99.9من تتابعات الدنا
متطابقة لدى البرش فان للتباين
الباقــي (  )%0.1أهمية قصوى
وبوجه خاص فهــو يمكننا من
رسم خرائط االرتباط ،نعني أنه
يمكننا تحديد هوية واســمات
الدنا مثل املدن عىل الخريطة.

العالج الطبيعي
د .محمد السيد خليل
استشاري العالج الطبيعي
أستاذ مساعد بكلية
التأهيل الطبي

يعترب العالج الطبيعي
أحد الركائز األساسية
يف الخدمــة الصحية،
والتي تهدف لتحسني
وحفــظ املهــارات
الوظيفيــة يف شــتى
نواحي الحياة اليومية
للفرد ،بمــا يمكنه من
زيــادة اعتمــاده عىل
نفسه ،واســتقالله يف
أداء مهامه تجاه نفسه
وأرسته ومجتمعه.
وحديثًا بدأ الطلب عىل
العالج الطبيعي يزداد
بشــكل كبري مقارنة
بأعــداد الخريجــن
املعتمديــن يف هــذا
التخصــص ،ويرجع
ذلك للعديد من العوامل
مثل:

 التطور العلمي الهائليف مختلف التخصصات
واملفاهيــم الطبيــة،
واالعتمــاد عــى مبدأ
التكامل بني كل عنارص
الخدمــة الصحية يف
فريق واحد.
 زيــادة الوعى الطبيعنــد املــرىض وفهم
طبيعة وأهمية الخدمة
املقدمــة مــن خالل
العالج الطبيعي.
 ارتفــاع التوجه إىلاملواد الطبيعية وتقليل
االعتمــاد عــى املواد
الكيميائية واألدوية ملا
لها من أعراض جانبية
خطرية.
 تطويــر األنظمــةالصحية عىل مســتوى

العالم و تحديث الربامج
الدراسية دوليا ومحليًا.
 زيادة الوعى بأهميةالوقايــة ودور العالج
الطبيعــي يف خفض
معدالت اإلعاقة
ويحتل العالج الطبيعي
يف اململكــة العربيــة
الســعودية مكانــة
متميزة إقليميا ودوليا
بفضــل أبنائه املؤهلني
عىل أعىل املســتويات
العامليــة ،وتطويــر
الربامــج الدراســية
بالجامعات السعودية
بما ينبــئ باملزيد من
التقــدم واالزدهــار
للخدمة الصحية املقدمة
داخل اململكة مستقبال .

األلفة في مجتمعنا
الطالب :عبدالمجيد راشد المطيري
كلية العلوم واآلداب بعنيزة -قسم الرياضيات

بالنســبة إىل مجتمعنا فهو ولله
الحمد متقارب لبعضه والكل دون
استثناء يكن لآلخر الحب والتقدير،
وهذا بفضل املوىل عز وجل وقد قال
تعاىل "وَأ َ َّلف ب ْ َ
َي ُقلُو ِب ِه ْم َل ْو أَن ْ َف ْق َت
مَ ا ِف األ َ ْرض جَ ِميعً ــا مَ ا أ َ َّل ْف َت بَيْ
ُقلُو ِب ِه ْم َو َلكِن ال َّلــه أ َ َّل َ
ف بَيْنَهُ ْم إن َّ ُه
عَ ِزي ُز حَ كِيمٌ) ،وقال نبي الله صىل
الله عليه وســلم (ال يؤمن أحدكم
حتى يحب ألخيه ما يحب لنفسه)،
وهذا ديننا اإلسالمي زرع يف نفوس

املسلمني محبة الخري للجميع ولألخ
قبل النفس.
ومن ضمن الســبعة الذين يظلهم
اللــه يف ظله يوم ال ظــل إال ظله
(اثنان تحابا يف اللــه) ،فعليك أن
ً
محبة بالله
تجعل محبتك للجميع
تعاىل ومؤسســة عىل هــذا النهج
ليبارك الله فيكــم ويف محبتكم..
ومن ناحيــة أخرى أفضل عالقات
يف مجتمع تجدها يف مجتمعنا ألنها
مبتعدة عــن املصالح واملآرب ولله

الحمد ،ونحن يف زمننا هذا نحتاج
إىل محبتنا لبعضنــا أكثر من أي
وقت مــى ..وأي مجتمع ال يحب
بعضه سيتحول إىل فوىض وكراهية
وبغض ،ونحن نقول أن املجتمعات
بها الصالــح والطالح ولكن ولله
الحمد مجتمعنــا أكثره من األول
وهناك فئــة قليلة من الثاني وهذا
ديدن أي مجتمع مسلم محبة الخري
للصديق واألخ قبــل النفس ولله
الحمد بتوصيات ربانية.

التميز واإلبداع
يوسف محمد حجر
طالب من طالب المنح الخارجية بجامعة القصيم ـ كلية الشريعة

"عادة ما تنتج األفكار اإلبداعية من
خالل وجود مشكالت تمس حياة
اإلنســان ،وتدفع حاجة اإلنسان
يف حل هذه املشــكالت إىل التفكري
بطريقة غري مسبوقة لحلها ،ومن
أمثلة ذلك االخرتاعات العلمية التي
قام العلماء من خاللها بحل بعض
املشكالت اإلنسانية ،وتسهيل نمط
الحياة".
فالحيــاة تعرتيهــا مصاعــب
وابتالءات ومحن ،واملبدع هو من
أوجد لهذه العوائق حلول ومخارج

لتفادي الصدمات والعقد النفسية،
والتميز هو التفــرد بميزة معينة
عن األقران ،والعيش بحياة سعيدة
رغيدة بصناعة السعادة لنفسك،
واملكافأة عند إنجاز وتحقيق هدف
من األهداف املرسومة.
ويقــال :بدال من ســب الظالم،
حاول إصالح املصباح ،حاول أن
تصلح املصباح ليعم حولك النور
واألمل ،وترشق حولك الســعادة
والطمأنينة والحياة السعيدة.
وأول مراحــل التميز هي الصرب
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واالجتهــاد ..الصرب عىل أن ترتك
رغبــات النفــس وحظوظهــا،
والنفس عادة تميــل إىل امللذات
وامللهيات ،واالجتهاد أكرب وسيلة
للتميــز ..ضع لنفســك جدوال
مدروســا مفصــا ورس عليه
وال تدع للربامــج الطارئة تطرأ
عىل جدولك ..كافئ نفســك عند
اإلنجاز ،وال تدع للمحطمني مجاال
يف حياتك.
صاحب املتميزيــن تكن منهم..
(فكل قرين باملقارن يقتدي).
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تقنية كريسبر CRISPR

ﺗﻨﻔﻴﺬ وإﺧﺮاج

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ أﺣﻤﺪ أﺣﻤﺴﺎﻧﻲ

راكان وسيم الصغير  -قسم األحياء

تتيح هذه التقنية تغيري الحمض النووي ألي
كائن حي برسعة فائقة ،فهناك من يتخوف من
هذه التقنية أن تقع يف األيادي الخطأ لسهولة
استخدامها وإيجادها وإحداث اضطرابات يف
األنظمة البيئية كلها ،ولكن يأمل الباحثون يف
استخدامها بطريقة صحيحة بغرض القضاء

استراحة محارب
ُمنتهى سليمان العليان.
كلية العلوم وآلداب
بعنيزة قسم األحياء.

ضرورة المحاولة
الطالبة :عبير المطيري
كلية العلوم واآلداب بعنيزة

عىل األمراض يف البرش ،أو إكســاب النباتات
قوة تحمل ،والتخلص من مسببات األمراض.
ولقــد نجح بعــض العلماء يف اســتخدام
هذه التقنيــة يف كثري مــن الحيوانات منها
البعوض واألســماك ،حيث نجح العلماء يف
تعديل الحمض النووي لســمكة بغرض أن

m.ahmasani@qu.edu.sa

يصبح جلدها يضئ ليال ً وهذا ليس رضوريًا
لألســماك ،ويف النهاية فإن التعديل الوراثي
يطرح لنا الكثري من املسائل األخالقية املهمة
نتيجة تطورها الرسيع ،وحول اســتخدامها
لإلنسان وعموم الكائنات الحية.

الطريق طويــل والعقبات كثرية
وبــن حــن وأخر ســتنطفئ
روحك ،وتتعب وقد تفقد إيمانك
بالوصول..
وبعيدا ً عن كل اإليجابية ا ُملفرطة
واملثالية ..ستشــعر أنه ال يوجد

ضوء يف أخر النفق ،وأن الرتاجع
هو الحــل ،وأنــه ال جدوى من
املحاولة ..ال بأس فلست وحدك.
الفرق بينك وبني من يعود لدائرة
الراحة هو االستمرار واملناضلة،
حتــى وإن تعبت فــا تتوقف،

رغم مخاوفك أنت تقاوم
رغم انهزامك أنت عىل قيد الحياة
رغم صعوبة األمر أنت تتعايش
رغم ضعفك أنت تتنفس
رغم تفكريك املتأثر أنت تكتب
رغم األلم أنت ما زلت تتأقلم
رغم اتخاذك طريق جديد بدونه
أنت تحارب
ورغم الفشل أنت تحاول
وبعد كل هذا تقول عن نفســك
ضعيف!!
بأي حق تتهم نفســك بالضعف

وأنت قوي قوي لهذه الدرجة!!
بأي حق تبك وتقول عن نفســك
أحمق وتستحق كل هذا!!
بأي حق تفشل وتقول إنك فاشل!!
بأي حق تتألم وتقول بأنك متألم!!
بأي حقق تنهزم وأنت هنا عىل قيد
الحياة!!
ال فشل ال خوف ال انهزام ما دمت
إىل اآلن تتنفس
ما دمت اآلن تســتطيع السري ..ما
دمت اآلن تمُسك باألشياء
ال حق لــك أبدا أن تعرتض طريق

نجاحــك ببؤســك ،وســلبيتك،
وأحزانك.
قم اآلن وامســح دمع األمس وقل
إنك قادر بفضل الله عىل أن تسلك
طريق النجاح وتحاول هذه املرة
دون فشل دون ألم دون خوف.
ال خسارة إال خسارة روحك وقلبك
ونفسك وباقي الخسارات ما هي
إال قصص تروى لغرينا فيتعلمونا
منها.
قم اآلن ..أنــت ناجح ألنك ما زلت
تحاول.
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حتى وإن انطفأت روحك وتالىش
أملك..
ِ
أعط نفســك توقف بسيط ألجل
ترتيب أفــكارك لتعــود بقوة
ففي هــذه الحياة ال وقت للراحة
الطويلة وال للضعفاء املستسلمني.
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كلية العلوم واآلداب بالمذنب
منبعا للعلم والمعرفة
ً

تعـد كليـة العلـوم واآلداب
باملذنـب جديـدة يف رصح التعليم
ومنبعـا للعلـم واملعرفـة ،وقـد
بـدأت الكليـة بدورهـا الفعـال
بإعـداد الكـوادر البرشيـة مـن
الطلبـة ،السـتيعاب األعـداد
الكبيرة مـن أبنـاء املحافظـة
وتوفير كفـاءات متميـزة قادرة
على املسـاهمة يف تقديـم الخدمة
العلميـة والعمليـة للمجتمـع
يف العـام 1428 /1427هــ
صـدرت موافقـة املقام السـامي
على قـرار مجلس التعليـم العايل

التطور

الـذي يتضمـن تسـمية كليـة
الرتبيـة للبنـات باملذنـب إىل كلية
العلـوم واآلداب باملذنـب ضمـن
كليـات جامعـة القصيـم.
وتـم تغيري مسـمي كليـة الرتبية
للبنـات إىل كلية العلـوم واآلداب
باملذنـب عـام 1430هــ .ويف
عـام  1431ھ تـم افتتاح أقسـام
الطلاب بحيـث وصـل مجموع
عـدد الطلبـة أكثر مـن ()2000
الفين طالبـا ً وطالبة ،ومـا زالت
يف نمـو وتزايد.

نمت كلية العلوم واآلداب باملذنب وتطورت حتى أصبحت تضم:
 ( )5أقسام علمية وينتسب لها ( )30عضو هيئة تدريس   ( )72عضوة هيئة تدريس ( )21موظفاً ،و( )37موظفة -يتعلم فيها (  )1150طالباً ،و( )1600طالبة.

أقسام الكلية:
• قسم الدراسات اإلسالمية( طالب – طالبات)
• قسم اللغة اإلنجليزية و الترجمة (طالب – طالبات)
• قسم الرياضيات (طالب – طالبات)
• قسم الفيزياء (طالب – طالبات)
• قسم الحاسب اآللي (طالبات)

الرؤية
كلية علوم وآداب متميزة يف التعليم والبحث العلمي
التطبيقي ،وتدعم التنمية املحلية املستدامة يف محافظة
املذنب.

الرسالة
تقديم برامج تعليمية إلعداد كفاءات مؤهلة ،واجراء البحوث
التطبيقية التي تخدم التنمية املحلية املستدامة يف مجتمع
املذنب ،من خالل بيئة محفزة للتعليم واالبداع ،وتطوير
وتنمية املوارد وعالقات التعاون والرشاكة.

القيم
العدالة :االنصاف واملساواة بني الجميع
العمل الجماعي :تعزيز العمل الجماعي وبث روح الفريق
الشفافية :اإلفصاح عن املعلومات والبيانات لألطراف ذات
الصلة
الجودة :االلتزام بمعايري الجودة وتطبيقها  
االبداع واالبتكار :التشجيع عىل االعمال الريادية واالبداعية

األهداف
الهدف األول :تحسني جودة التعليم والتعلم يف جميع
التخصصات بالكلية.
الهدف الثاني :رفع قدرة الطالب والطالبات عىل التعلم.
الهدف الثالث :تفعيل وتشجيع البحث العلمي التطبيقي.
الهدف الرابع :تفعيل دور الكلية يف خدمة املجتمع املحيل.
الهدف الخامس :رفع أداء املوارد البرشية يف الكلية
واستبقائها.
الهدف السادس :استكمال وبناء وتطوير مباني الكلية.

عن الكلية
عميد الكلية
أ.د .ناصر بن محمد الصائغ
ّ
القران في قسم
أستاذ التفسير وعلوم
الدراسات االسالمية
وكيل الكلية للشؤون التعليمية
د.عبدالله بن محمد العامر
أستاذ مساعد قسم الدراسات االسالمية

وكيلة الكلية للشؤون اإلدارية
د.فريال بنت سليمان الجفن
أستاذ مساعد في قسم التاريخ

الدرجات العلمية التي تمنحها الكلية
 درجة البكالوريوس في الدراسات اإلسالمية)طالب  -طالبات)
 درجة البكالوريوس في اللغة اإلنجليزية (طالب –طالبات)
 درجة البكالوريوس في الرياضيات (طالب –طالبات)
 درجة البكالوريوس في الفيزياء (طالب – طالبات) -درجة البكالوريوس في الحاسب اآللي (طالبات)

1600 1150
طالب

طالبة

2750

طالب وطالبة
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وحدات الكلية
* املجلس االستشاري للكلیة
يقوم بتقدیم النصح واملشورة
يف القضایا ذات التأثیر املبارش
عىل توجھات الكلیة املستقبلیة،
واقرتاح املرشوعات واآلراء
التي تعین الكلیة عىل تحقیق
أھدافھا ورؤاھا ،واقرتاح الیات
توفیر الدعم املادي واملعنوي
واإلعالمي وغیرھا ألنشطة
وبرامج الكلیة التطویریة  .
* اللجنة التنفيذية
متابعة و عرض املقرتحات
التطویریة لألعمال اإلداریة
ومشاریع الكلیة وأعمال
الصیانة ومعالجتھا   ،وكذا
احتیاجات الكلیة وتوزیعها.
* لجنة الجودة
تقوم الجنة برسم السياسات
العامة للتطوير والجودة عىل
مستوى الكلية مع اإلرشاف
عىل نشاطات التقويم واالعتماد
األكاديمي بالكلية باإلضافة اىل
العمل عىل التحسني املستمر
للجودة بالكلية ولها دور مهم
يف تحفيز ومتابعة املتميزين من
منسوبي الكلية لجوائز التميز
املختلفة.

التنفیذیة للخطة
االسرتاتیجیة
وضع الخطة االسرتاتجیة
والتنفيذية للكلیة واليات
تنفيذها وكذلك متابعة
املجريات وتوثيقها.
* تطویر موقع الكلیة
االلكرتوني
تقوم بتحدیث وتطوير املوقع
االلكرتوني الكلیة وما یحتویھ
من بیانات واضافة االخبار
واالعالنات وبعض الروابط
الرضوریة عىل املوقع بالتعاون
والتنسيق مع االقسام  .
* اللجنة الطالبیة
مناقشة القضایا الطالبیة
التي یتقدم بھا الطالب بعد
احالتھا للجنة من قبل عمید
الكلیة  ،واعداد محارض اجتماع
للمواضیع التي تمت مناقشتھا
وما اتخذ بشأنھا من توصیات
* لجنة املعامل واملختربات
(طالب وطالبات)
متابعة املشاریع الخاصة
باملعامل يف الخطة التنفیذیة
،و االرشاف عىل معامل الكلیة
والرفع بجمیع احتیاجاتھا  
الرفع بتقاریر مستمرة عن
وضع املعامل وادائھا .

* لجنة ضمان الجودة
واالعتماد األكادیمي
تسعي اللجنة لتحسني املستمر
يف تطبيق أنظمة ضمان الجودة
والتطوير املستمر يف املمارسات
األكاديمية والبحثية واإلدارية
وتقديم الخدمات املجتمعية،
وتفعيلها للمساهمة يف تحقيق
رسالة الكلية وأهدافها ،من
خالل مشاركة فاعلة مع
منسوبي الكلية وبما يسهم
يف تحقيق مخرجات تعليمية
متميزة.

* لجنة الجوائز والتحفيز
تقوم بالعمل عىل وضع اليات
لتحفيز ملنسوبي الكلية وذلك
بإعداد بيان بالتحفيزات
املعتمدة بالكلية  ،ومتابعة
املشاركني املتقدمني لجوائز
داخل وخارج الكلية ،ووضع
اآلليات واملعايري املتبعة
لالعرتاف والتقدير باألداء
والتميز.

* تطویر الربامج األكادیمیة
تهدف اللجنة اىل تطوير
ومتابعة وتحديث الربامج
األكاديمية بهدف جعلها
تتناسب مع املستجدات العلمية
الحديثة وبما يتفق مع املعايري
الوطنية والعاملية للجودة
واالعتماد األكاديمي ،ونظام
مجلس التعليم العايل ولوائح
جامعة القصيم.

* وحدة البحث العلمي
(طالب وطالبات)
تختص هذه الوحدة بتشجيع
الكفاءات العلمية عىل مسايرة
التقدم الرسيع للعلم و التقنية
و دفعهم اىل اإلبداع و االبتكار
و تطوير البحث العلمي و
توجيهه ملعالجة القضايا
املجتمعية املحلية و الدولية يف
مجاالت العلوم واالداب.

* ممثلوا اللجنة املرجعية
النظر يف شؤون الربامج
الدراسیة لضمان تنفیذ
الربنامج يف جمیع مقرات
الجامعة يف املحافظات واملراكز
بشكل موحد وبكل دقة
وشفافیة ،و العمل عىل تحسین
مخرجات الربامج ،و ممارسة
مھام اللجان املرجعیة كما
وردت يف النظام األسايس للجان
املرجعیة الدائمة  .

* وحدة خدمة املجتمع
(طالب وطالبات)
تختص هذه الوحدة بالتخطيط
والتنظيم لتنفيذ أنشطة خدمة
املجتمع املقدمة من الكلية
ومنسوبيها بهدف اإلرتقاء
بالخدمات الطبية و الصحية
للمجتمع و التقويم الدوري
لهذه الخدمات بنا ًء عىل أراء
املستفيدين ,لتوجيهها إىل
حاجات املجتمع باملحافظات
التي تخدمها الجامعة.

* لجنة تفعیل الخطة

* التقریر السنوي (طالب
وطالبات)
اعداد تقریر سنوي عن الكلیة
 ،وحرص جمیع االنجازات
االكادیمیة واالداریة
واملناشط النوعیة وتضمینھا
يف التقریر صیاغة التقریر
ومتابعة طباعتھ واخراجھ
حسب املتبع يف اعداج التقاریر
بالجامعة  
* وحدة التعلیم االلكرتوني
(طالب وطالبات)
تختص بتقدیم الدعم ألعضاء
ھیئة التدریس والطالب يف
مجال التعلم االلكرتوني ،
و متابعة أعمال التعامالت
االلكرتونیة والتعلم االلكرتوني
يف الكلیة  ،و التنسیق مع وحدة
تقنیة املعلومات وعمادة التعلیم
االلكرتوني فیما یخص تفعیل
التعلم االلكرتوني يف الكلیة
وتنفیذ خططھا داخل الكلیة
* النادي الطالبي (طالب
وطالبات)
تقوم باإلرشاف واملتابعة
ألنشطة النادي يف الكلیة وفق
الخطة املرسومة ،و تشكیل
لجان طالبیة من أعضاء النادي
للقیام بمھام وأنشطة النادي،
و تمثیل الكلیة يف االجتماعات
الخاصة باألندیة الطالبیة يف
الجامعة وتقوم باملشاركة
يف وضع الخطط املستقبلیة
السنویة للنادي
* وحدة اإلرشاد األكادیمي
(طالب وطالبات)
معنية بتعزيز بيئة الكلية
العلمية واالجتماعية لتكون
محفزة ومميزة ومثمرة
للطالب من خالل تقديم
الخدمات اإلرشادية للطالب
بجميع أنوعها.
* لجنة التأدیب (طالب
وطالبات)
العمل وفق الئحة لجنة التأدیب
املقرة من قبل مجلس الجامعة
* لجنة التطویر والتدریب
(طالب وطالبات)
تتوىل هذه اللجنة مسؤولية
إعداد معايري أفضل املمارسات
يف التدريس وفقا ً لنموذج
التعليم املدمج املعتمد من طرف
الجامعة .كما تتوىل هذه اللجنة
تطوير املهارات املطلوبة من
طرف أعضاء هيئة التدريس
يف آداهم ملهامهم التدريسية،
عالوة عن توفري الوسائل
الداعمة ألعضاء هيئة التدريس
الجدد .كما يندرج ضمن
مهام اللجنة متابعة وتقييم
فعالية التدريس ألعضاء هيئة
التدريس بالقسم العلمي بما يف
ذلك أعضاء اللجنة  .

* لجنة املشاكل الطالبیة
دراسة الحاالت الطالبیة قبل
عرضھا عىل مجلس الكلیة
(اختبار بدیل ،رفع حرمان،
اعادة قید ،اعطاء فرصة)
و دراسة أي حالة تحال اىل
اللجنة من قبل عمید الكلیة  .
* لجنة الخریجین
والخریجات
تقوم لجنة الخريجني
والخريجات بمتابعة شؤون
الخريجني والخريجات
بالتعرف عىل جهات
أعمالهم ،وطبيعة وظائفهم،
وذلك ملعرفة مدى انسجام
تخصصاتهم مع سوق العمل،
ّ
وتلقي مقرتحاتهم حول
الربامج التي درسوا فيها،
والتنسيق يف ذلك مع األقسام
املعنية ،ومع وحدة التطوير
والجودة.،
* وحدة اإلعالم (طالب
وطالبات)
تختص هذه الوحدة
بالتعريف بأهداف الكلية
وسياساتها وأنشطتها املختلفة
ومخرجاتها إعالميا ً وإبراز
هويتها التعليمية واألكاديمية
بالشكل املطلوب وتحسني
الصورة الذهنية عن الكلية
وتقوية وتدعيم عالقة الكلية
بمنسوبيها ومجتمعها
الخارجي وترسيخ املفاهيم
اإليجابية عنها وإبراز منجزاتها
لتعزيز مكانتها وتوثيق
عالقاتها مع الجهات املختلفة،
* وحدة شؤون الطالب
والطالبات
تقوم بتقديم الخدمات الطالبية
املتنوعة بطرق سهلة وميرسة
 .العمل عىل االلتزام بالسلوك
اإلسالمى الرفيع واألخالق
الكريمة وأعراف املجتمع
الحسنة وتقاليده .تنمية
وتعزيز روح االنضباط
الجامعى والتقيد باألعراف
االكاديمية ودعم الطالب ذوى
االحتياجات الخاصة بكل
السبل والوسائل املمكنة .
* وحدة اإلحصاء
واملعلومات (طالب
وطالبات)
إنشاء قواعد بیانات إحصائیة
لجمیع أعضاء ھیئة التدریس
ومن يف حكمھم وأعضاء الھیئة
اإلداریة .تحدیث بیانات أعضاء
ھیئة التدریس وأعضاء الھیئة
اإلداریة بشكل فصيل تبعا
للرتقيات أو الندب أو التفرغ
العلمي أو االبتعاث.
* لجنة شؤون أعضاء ھیئة
التدریس (طالب وطالبات)
تقوم بكل األعمال املتعلقة

باألعضاء سواء سعوديني او
متعاقدين وكل ما يخصهم
من إجازات ومبارشات وإعداد
خطابات ورفع الخطابات
وإعداد التقارير وغريها من كل
ما يتعلق باألعضاء  .

 ،والتأكد من تطبيق معايري
الجودة والضبط يف جميع
املقررات الدراسية ،ومتابعة
االداء التعليمي العضاء هيئة
التدريس بشكل عام ومعالجة
ما يحتاج اىل معالجة وتطوير

*الجداول الدراسیة
واالختبارات (طالب
وطالبات)
تقوم باعداد الجدول الدرايس
بالتنسیق مع األقسام املعنیة
ومراجعتھ من بدایتھ اىل
ادراجھ يف النظام وحل
التعارضات وفتح الشعب
االضافیة وتوزیع القاعات
الدراسیة بالتنسیق مع
األقسام املعنیة  ،واعداد جدول
االختبارات النھائیة بالتنسیق
مع األقسام املعنیة

*لجنة مصادر التعلم:
تقوم بإتاحة الوسائل
التعليمية والبحثية اإللكرتونية
ألعضاء هيئة التدريس
والطالب يف بيئة مناسبة،
وكذلك       مواكبة التطور
العلمي والتقني يف كل مايتصل
بالبحث والتعلم  ،واإلفادة
من الوسائل الحديثة املتاحة،
والدخول يف عالم الجودة.

*اللجنة األكاديمية
تقوم بمتابعة سري العملية
التعليمية يف الكلية وتقويمها

*لجنة املراجعة الداخلية
للكلية:
تقوم بالتدقيق والتحقق
من اكتمال وجودة وثائق
وادلة استيفاء معايري الجودة
واالعتماد  

احصائية األنشطة للنادي الطالبي
(طالب)  
الزيارات
المحاضرات والندوات
اللقاءات
الدورات التدريبية
المعارض
المسابقات
ورش العمل
البرامج والحمالت

07
18
12
08
10
20
10
28

إنجازات الكلية:
انجـازات على مسـتوى
ا لجا معـة
حصلت كليـة العلوم واآلداب
املذنـب جامعـة القصيم عىل
الـدرع الفضي لألنشـطة
لعـام ١٤٤٠ /١٤٣٩
لتحقيقهـا املركـز الثالـث يف
ترتيـب األنديـة الطالبية عىل
مسـتوى جامعـة القصيـم (
طالبـات) نظير مشـاركتها
املتنوعـة يف برامـج األنديـة
ا لطالبية
حصلـت كليـة العلـوم
واآلداب املذنـب على الـدرع
الربونـزي لألنشـطة لعـام
 ١٤٤٠ /١٤٣٩لتحقيقهـا
إحـدى املراكـز املتقدمـة يف
ترتيـب األنديـة الطالبية عىل
مسـتوى الجامعـة ( طلاب)
نظير مشـاركتها املتنوعة يف
برامـج األنديـة الطالبيـة  .
تـم تكريـم الكليـة ممثلـة
بوحـدة خدمـة املجتمـع من
معـايل مدير جامعـه القصيم

مقابـل اسـهامات الكليـة
املتنوعـة يف خدمـة املجتمـع
للعـام . ١٤٤٠ /١٤٣٩
إقامـة امللتقـى العلمـي االول
للرياضيـات يف جامعـة
القصيـم يف كليـة العلـوم
واآلداب باملذنـب .
مشـاركة أحـد طلاب الكلية
يف مس�ابقة مبتكر(  (�Inven
 )torوحصولـه على ميدالية
برونزيـة وجائـزة ماليـة
بعمـادة شـؤون الطلاب –
جامعـة القصيم.
تكريـم الكليـة مـن قبـل
أمير منطقـة القصيـم بدرع
تذكاري ملشـاركتها يف صيف
املذنـب دائمـا أطيـب . 39
تكريـم الكلية ملشـاركتها يف
مهرجـان املانعية.
حصـول الكليـة علي املركز
الثانـي علي مسـتوي كليات
البنـات بجامعـه القصيـم
ضمـن أنشـطة النـادي
الطالبـي.
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شخصا ..وشملت فحوصات وبرامج وورشة عمل
استفاد منها 526
ً

كلية العلوم الطبية تنفذ حملة صحية تثقيفية لزوار
«مهرجان شتاء الجواء» بالقرية التراثية بعيون الجواء
شــاركت كلية العلوم الطبية
التطبيقيــة يف فعاليات «مهرجان
شــتاء الجواء» بالقريــة الرتاثية
بعيون الجواء ،حيث أقام قســم
املختربات الطبيــة بالكلية حملة
توعوية تثقيفيــة صحية بعنوان
«وعي» ،عىل مــدى يومي الجمعة
والسبت  ١٤٤١/٦/٢١-٢٠هـ،
وذلك ضمن أنشطة خدمة املجتمع
بالكليــة ،حيث تضمنــت الحملة
تقديم عدد من الفحوصات الطبية
املجانيــة لكافــة زوار وزائرات
املهرجان.
وهدفت الحملة إىل املســاهمة
يف رفع املستوى املعريف لدى زوار
املهرجان فيما يتعلــق بعدد من
األمراض الشــائعة التي يسودها
بعــض املعتقــدات الخاطئــة،
وذلك من خالل الــرح وتوزيع
الربوشورات التوعوية ،حيث شملت
الحملة التوعية بمرض الســكري،
ومرحلة ما قبل السكري ،ومرض
ضغط الــدم ،وأنــواع فقر الدم
املختلفة وتوضيح أسبابها وطرق
تفاديها ،إضافة إىل التوعية بأهمية
الفحص الطبي قبل الزواج ،كما تم
تســليط الضوء عىل أهمية متابعة

الحمــل لدى الطبيــب خصوصا
لذوات الفصيلة الســالبة من أجل
أخــذ ( )Anti Dأثنــاء الحمل
بإرشاف الطبيب.
وقدم قســم املختربات العديد
مــن الفحوصات الطبيــة لزوار
املهرجان شــملت قياس الســكر
العشوائي ،وقياس السكر الرتاكمي،
وقياس نسبة الهميوقلوبني ،وكذلك
الفحص الشــامل لوظائف الكىل
والكبد ،ومعرفة نســبة املعادن يف
الجســم ،إضافة إىل قياس ضغط
الدم و تحديد فصائل الدم للزوار،

حيــث بلغ عدد املســتفيدين من
الحملة  ٢٦٩مســتفيد ،وتم إجراء
قرابة  ٩٠٤فحــص مخربي تبني
مــن خاللها اكتشــاف  ٧٨حالة
تعاني من فقر الــدم و  ٦٣حالة
لديهــا ارتفاع يف ضغط الدم و٩٢
حالة تعاني من ارتفاع يف مستوى
الســكر ،منها سبع حاالت لم تكن
عىل علم مســبق بمرض السكري
وهو ما تم تأكيده من خالل فحص
السكر الرتاكمي.
وعىل جانب أخــر ،تضمنت
مشــاركة الكليــة يف املهرجــان

لفقدان بعض املعادن املهمة منها
مثل الكالسيوم مما يجعل العظام
رقيقة وقابلة للكرس بسهولة ،ولذا
فإن هذا املرض يطلق عليه "اللص
الصامت" ألنه يصيب اإلنســان
بدون أي أعراض ،والعالمة األوىل

التي قد تشــر إليــه هي حدوث
كرس يف العظــام نتيجة لرتققها،
واملناطــق األكثــر عرضة للكرس
نظرا لهشاشة العظام هي :منطقة
الرسغ ،العمود الفقري و الورك،
كما هدفت الحملة لتعريف الزوار

إقامة ورشة عمل توعوية بعنوان
«األساليب الذكية لتجنب السمنة»،
للتعريف بالســمنة وأســبابها
وأرضارها وطــرق الوقاية منها،
وتطرقت إىل االسرتاتيجيات الذكية
التي تحــارب الســمنة والوقاية
منها ،مــع رشح العادات الصحية
أثناء تناول الطعام وأهمية تناول
وتنظيم الوجبات الصحية ،كما تم
تسليط الضوء عىل أهمية ممارسة
النشاط البدني وفوائده اإليجابية
للجسم لبناء جسم صحي ولتفادي
السمنة واألعراض املصاحبة لها.
وصاحــب ورشــة العمــل
فحوصات مخربية شــملت قياس
الدهون الثالثية وقياس كولسرتول
الدم الضــار والحميــد وقياس
الطول والوزن وحســاب مؤرش
كتلة الجسم ،وبلغ عدد املستفيدين
من الورشــة  ٢٥٧مستفيد ،حيث
تــم عمــل قرابــة  ٢١٧فحص
للدهون الثالثية والكولســرول
بنوعيه ،وتبني مــن الفحوصات
وجود  ٧حاالت تعاني من ارتفاع
الكولســرول و ٥حــاالت لديها
ارتفــاع يف الدهون الثالثية و١٣٩
حالة تعاني من السمنة.

«مستقبلنا في صحتنا» ..حملة صحية توعوية تنفذها
كلية التمريض تستهدف ثانوية مناهل البكيرية
حنان النويرص

نفذت وحــدة خدمة املجتمع
بكلية التمريض ،يــوم الخميس
املوافق ١٤٤١/٦/٥هـ ،الحملة
الصحيــة التوعوية «مســتقبلنا
يف صحتنــا» ،والتــي هدفــت
للتوعية بمرض هشاشة العظام،
واستهدفت منســوبات املدرسة
الثانوية مناهــل البكريية ،حيث
قدمت خدماتها لـ 22مستفيدة.
وهدفــت الحملــة للتعريف
بمرض هشاشــة العظام ،الذي
يعد من األمــراض الداخلية التي
ال يمكن رؤيتها أو الشــعور بها،
حيث يؤدي إىل نقص يف نســيج
العظام بصورة تدريجية متزايدة
عىل فرتة طويلة من الزمن نتيجة

كلية التمريض
صحيا
يوما
ً
تقيم ً
للتوعية بأهمية
مكافحة العدوى

بأسباب هشاشــة العظام ،وسبل
الوقاية منها.
كما أقامت الكلية من منطلق
العقل السليم يف الجسم السليم يوم
اإلثنني املوافق ١٤٤١/٦/١٦هـ
النشــاط البدنــي يف االبتدائية
الخمســون بربيدة ،حيث حرض
هذا النشــاط طالبــات الصف
األول ابتدائي بعدد ( )٥٥طالبة،
لتنفيذ عدة أنواع من النشــاطات
البدنيــة ومعرفــة تأثريها عىل
الجســم وتطبيق بعض التمارين
واملسابقات مثل ،نط الحبل ولعب
الكرة ونشــاطات أخرى عديدة،
كما هدفت هذه الربامج إىل توعية
الطالبات بأهمية النشــاط البدني
وممارســة الرياضة باإلضافة إىل
أهمية األكل الصحي.

حنان النويرص
أقام النادي الطالبي بكلية التمريض ،يومً ا صحيًا توعويًا بمبنى كلية التمريض تحت عنوان "مكافحة العدوى
وكيفية الوقاية منها" ،وذلك يوم الخميس املوافق ١٤٤١/٦/١٢هـ لتوعية أكرب عدد من مســتفيدي الجامعة من
أعضاء هيئة التدريس والطلبة حيث استفاد من الخدمات التوعوية املقدمة ( )٤٥مستفيدة .وتناول اليوم الصحي
التعريف بالعدوى بأنها اقتحام امليكروبات والفريوسات ا ُملسبّبة للمرض داخل جسم اإلنسان ،وتتعدّد الطرق التي
تنتقل بها العدوى من فر ٍد إىل أخر ،حيث تنتقل باختالط األشــخاص باملريض نفسه أو بمالمسة أدواته الخاصة،
مريض إىل أخــر بالعطس أو الكحّ ة وباالختالط به
ومن هذه الطرق :العــدوى باالختالط وهي نقل العدوى من
ٍ
مُبارش ًة با ُملصافحة ،أو بمُالمســة األيدي ،أو من خالل تقديم العالج للمريض بالكشف أو الفحوصات ،والعدوى
املكتسبة هي نق ُل الفريوسات وامليكروبات من البيئة ا ُملحيطة بالشخص من الغبار ،أو بانتقال العدوى عن طريق
املفروشات ،أو استخدام اآلالت غري النظيفة ،أو تناول أدوية ملوّثة.

محاضرة عن الوقاية من فيروس كورونا
الجديد بكلية العلوم

نظمت كليــة العلوم محارضة للطالبات ،عــن فريوس كورونا،
قدمتها الدكتورة نورة صالح الصويان يف مرسح كلية العلوم شــطر
الطالبات ،يوم األحد املوافق ٢٠٢٠/٢/١٦م ،بحضور أكثر من ٢٠٠
من طالبات ومنسوبات الجامعة من عضوات هيئة تدريس واإلداريات.
وتناولت املحارضة عددًا من النقاط الهامة منها أنواع الفريوسات،
والفرق بينها وبــن البكترييا ،والتعريف بفــروس كورونا الجديد
ومقارنته بفريوســات كورونا السابقة وســبب تسميتها بفريوسات
كورونا ،كما تم الحديث بالتفصيل عن هذا الفريوس من جوانب عدة،
كذلك تم إعطاء ملحة تاريخية عن اللقاحات ومتى بدأ استخدامها.
وتم خالل املحارضة ،استعراض بعض الجهود الدولية املبذولة يف
مجال مكافحة هذا الفريوس ،وتم ذكر عددًا من التعليمات الهامة التي
من املمكن أن يحمي بها اإلنسان نفسه وعائلته.

برنامج توعوي حول مرض السرطان
وطرق الوقاية منه في المتوسطة 45
ببريدة

أقامت كلية التأهيل الطبي ،ممثلة بقسم العالج الطبيعي ،برنامجً ا
توعويًا حول مرض الرسطان بمقر املدرســة املتوســطة  45بربيدة،
قدمته الدكتورة نهي عفيفي حمودة ،وشــاركت فيه أربع طالبات ،
بحضور  40مستفيدة من أعمار مختلفة ،للتعريف بمرض الرسطان
وعوامل الخطر املرسطنة التي تجعل اإلنسان أكثر عرضة لإلصابة به.
وتطرق الربنامج التوعــوي إىل رشح لنمط الحياة الصحية للحد
من اإلصابة باملرض ،حيث ركز محتوي الربنامج عيل تشجيع الكشف
املبكر وإبراز أهمية ذلك يف تشخيص املرض يف مرحلة مبكرة جدا مما
يزيد نسبة الشفاء بدرجة كبرية.
وصححت املحارضة عددا من املفاهيــم الخاطئة املتداولة حول
املرض ،ثم استعرضت بعض األسباب التي يعتقد أنها خلف اإلصابة
باملــرض كالتدخني ورشب الكحــول والتلــوث وااللتهابات املزمنة
والتعرض ملستويات مرتفعة من اإلشعاع وأشعة الشمس ،كما طرحت
الحارضات أسئلتهن بنهاية الجلسة وتمت مناقشتها واإلجابة عليها.
يذكر أن ثلث الوفيات الناجمة عن مرض الرسطان تحدث بسبب
املخاطر الســلوكية الرئيسية وهي :الســمنة ،وانخفاض استهالك
الخرضوات والفواكه ،وقلة النشــاط البدنــي ،والتدخني ،وتعاطي
الكحول ،ويف اململكة العربية السعودية ،يعد رسطان الثدي هو األكثر
شــيوعا ً لدى النســاء بينما رسطان القولون هو األكثر شيوعا ً لدى
الرجال.
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ندوة بكلية الهندسة الستعراض طرق التفتيش في
المشاريع اإلنشائية وفق كود البناء السعودي

أقامــت كليــة الهندســة
بالجامعــة ،بالتعــاون مع هيئة
املهندســن بمنطقة القصيم ندوة
علميــة بعنوان «أهميــة الجودة
وطــرق التفتيش يف املشــاريع
اإلنشــائية وفــق كــود البناء
الســعودي» ،وذلك يوم األربعاء
املوافق 1441/6/25هـ ،يف مقر

الكلية باملدينة الجامعية ،بحضور
عميد الكلية الدكتور مشــعل بن
إبراهيم املشــيقح ،ورئيس اللجنة
التنســيقية لهيئــة املهندســن
بمنطقة القصيــم املهندس هاني
الضويــان ،وبحضــور أكثر من
ً
ممثل للقطاعــات الحكومية
١٥
والخاصة باملنطقة وأكثر من ١٨٠

شخص من املهتمني والطالب.
وتسعى الكلية من خالل عقد
مثل هذه النــدوات املتخصصة،
بالتعــاون مــع رشكائهــا من
القطاعــات الحكومية والخاصة،
للمساهمة يف رفع الجودة والسالمة
يف جميع املشاريع اإلنشائية ،كجزء
من مشــاركات الكلية املجتمعية
لضمان سالمة املنشآت وجودتها،
وذلــك من خــال اســتضافة
املختصني مــن املتحدثني إلدارة
مثل هــذه النــدوات وامللتقيات
العلمية وضمان مواكبة املهندسني
واملختصني للتطورات واملمارسات
يف املجال الهنديس.
ويف بدايــة النــدوة ،ألقــى
الدكتور ماجــد بن فيض العنزي،
كلمة تحدث خاللهــا عن محور
أهمية الجــودة وطرق التفتيش يف
املشاريع اإلنشائية وفق كود البناء
السعودي ،موضحً ا ألهمية الجودة
ً
ومســتعرضا لطرق
يف املشاريع،

التفتيــش املختلفة التي يكون لها
اســتدامه ومحافظة عىل سالمة
املرشوع.
وتناول املحور الثاني يف الندوة
الذي قدمه العقيد محمد بن جازي
العتيبي مدير إدارة الســامة يف
مديريــة الدفاع املدنــي بمنطقة
القصيم" ،متطلبــات مخططات
الســامة والحماية مــن الحريق
وفق كــود البناء الســعودي"،
حيث بني أهمية مــا جاء يف الكود
الســعودي من متطلبات للسالمة
والحماية ،كما تحــدث يف املحور
الثالــث املهنــدس إليــاس بن
إبراهيم الصوينع من إدارة الكود
السعودي بأمانة منطقة القصيم،
عن اإلجــراءات البلديــة لتطبيق
الكود وتأثري الكــود عىل البناء يف
اململكة ،موضحً ا جميع اإلجراءات
املطلوبة للبناء يف اململكة ،ومن ثم
تمت مداخلة من الحضور واإلجابة
عليها من املتحدثني

شائعا
سؤال
ً
طفل ..وأجبن على أكثر من 30
ً
قدمن خدماتهن لـ 59
ً

طالبات قسم المختبرات بكلية العلوم الطبية ُيفعلن
«اليوم العالمي لسرطان األطفال»
أقامت كلية العلوم الطبية
التطبيقيــة ،بالجامعة ،مُمثلة
بقسم املختربات الطبية – شطر
الطالبات – ،يوم األربعاء املوافق
1441/6/25هـــ ،بالتعاون
مع مستشفى الوالدة واألطفال
بربيدة فعاليــة صحية تثقيفية
بمناسبة اليوم العاملي لرسطان
األطفال  ،2020وذلك يف صالة
العيادات باملستشــفى ،حيث
تضمنت الفعالية تثقيف صحي
عن رسطان األطفــال وكيفية
الوقاية منه.
وقدمت الطالبات املشاركات

يف الحملــة للــزوار معلومات
عــن اللمفوما وعــن رسطان
الــدم "اللوكيميا" عند األطفال
والبالغــن ،وكيفيــة تصنيف
املرض ،وكذلك تناول التثقيف
الصحي اإلجابة عــن أكثر من
 ٣٠سؤال شــائع عن رسطان
الطفولــة ،إضافــة إىل توزيع
كتيبات تحوي قصص للتفاؤل
ونرش روح اإليجابية لدى مرىض
الرسطان وذويهم ،كما تضمنت
الفعالية فقرة ترفيهية ألطفال
مرىض الرسطان ،كذلك لألطفال
زوار املستشــفى ومركز األمري

فيصل بن بندر لألورام وتوزيع
الهدايا ،حيث بلغ عدد األطفال
املستفيدين  ٥٩طفل.
مــن جانبه ،ذكــر عميد
كلية العلــوم الطبية التطبيقية
الدكتور محمد بن عيل السهيل،
بــأن الكلية بجميع أقســامها
تســعى دائما ً لتقديم خدمات
صحية وتثقيفية وتشــارك يف
املناسبات واأليام العاملية ضمن
تخصصاتها تحت إطار الخدمة
املجتمعية وبما يرتقي بسمعة
ومكانــة الجامعة واملســاهمة
يف تحقيق رؤيتها ورســالتها

السامية.
وأضــاف "الســهيل" أن
العالم يتحد ســنويًّا يف الـ15
من فرباير لتفعيل اليوم العاملي
لرسطان األطفال ،وذلك لتوحيد
الجهود ورفع مســتوى الوعي
للتصــدي لهذا املــرض ،كما
يهدف هذا اليوم إىل توفري عالج
رسطان األطفال لجميع األطفال
املصابني ،ورفع مستوى الوعي،
وتحســن الوصول للخدمات
الطبية ،والرعايــة التلطيفية،
ودعــم األطفــال املصابــن
وعائالتهم.

كلية الصيدلة تنفذ حملة للتوعية بأضرار المكمالت
الغذائية خالل مباراة الهالل والتعاون ببريدة
تحت عنوان «بــا مُكمالت
غذاؤك مكتمــل» ،أطلقت كلية
الصيدلــة بالجامعــة بالتعاون
مع عمادة خدمة املجتمع ،وكلية
الزراعــة والطب البيطري ،حملة
توعوية تثقيفيــة ،بمدينة امللك
عبدالله الرياضيــة بربيدة وذلك
خالل مباراة الهــال والتعاون،
ضمن الجولة  20من مســابقة
دوري كأس األمــر محمــد بن
سلمان للمحرتفني ،والتي أقيمت

مســاء الخميس املايض .وهدفت
الحملة لتصحيح بعض املفاهيم
الخاطئة لدى امللتحقني بالنوادي
الرياضيــة لكمــال األجســام
والرياضات املختلفة من الجنسني،
والتعريــف بــأرضار املكمالت
والهرمونــات الغذائية وإيضاح
االســتخدام األمثل لها والوقاية
من األرضار املرتتبة عليها ،وذلك
بمشــاركة  ٤من أعضــاء هيئة
التدريس و ٨طالب وطالبات من

الكليات املشاركة .من جانبه ،أكد
الدكتور وليد الطويان عضو هيئة
التدريس بكلية الصيدلة املرشف
عــى الحملة ،أن نــر التوعية
والتثقيــف واملفاهيم الصحيحة
ً
عامل
من مصادرها املوثوقة يعد
مهمً ا وأساســيًا يف بناء مجتمع
واع صحيــا ً ولديــه القدرة يف
ٍ
معرفة اآلثار والنتائج املرتتبة من
اســتخدام الهرمونات واملكمالت
الغذائية وغريها.

وأشــار "الطويان" إىل أن
الغــذاء الطبيعــي يحتوي عىل
عنارص ومواد ال يمكن تعويضها
باســتخدام املكمالت الصناعية،
مؤكدًا عــى خطأ بعض املفاهيم
املنترشة حديثا ً بني فئات املجتمع
والتي تؤدي إىل االستخدام املفرط
للمكمالت الغذائية والهرمونات
وحوارق الدهون بهدف الوصول
للوزن والشــكل املثايل يف أقرص
وقت.

شؤون وشجون

أ.د .فهد بن إبراهيم الضالع

سمننا في دقيق المصلحة
العامة
تتعدد محطات الحياة وعالقاتها املتشــابهة واملتداخلة يف
دوائــر متعددة ،منها القريبة كدائــرة األقارب ،ثم الذين
يلونهم ،ثــم األصدقاء األعزاء ،ثم أولئك الذين تجمعهم بنا
روابط أخرى ســواء روابط زمانية ،أو روابط مكانية أو
غريها.
وإننا حني نكــون مؤتمنني ،فإننا نضع بيننا وبني الناس،
وبيننا وبني الله ،وبيننا وبني والة أمرنا مسؤولية القرار..
ربما ذات صباح يردك اتصال منبثق من أحد هذه الدوائر
يطلب خدمة أو اصطفاء ،تعرف أنت أنك تستطيعه ،ولكن
غري ذلك املتصل أوىل به ،فأنت ها هنا أمامك خط أحمر من
ثقة الغيب مع مســؤولك الذي أمنك ..وبني يديك يف الظل
الظليل والعاطفة الجياشة غلبة الفزعة يف حق ذلك القريب
القادم من الخلف من الدوائر القريبة منك.
إن هذه املؤسســة الكريمة  -جامعة القصيم  -يف قيادتها
القدوة ،ومسؤولياتها األنقى جعلت مشكاة تقتدى وقدوة
تهتدى ،حيث تحلق بجناحيالعدل والشفافية ،فحني تجد
أقرب األقربني من فالن املسؤول قد اعتذر من قريبه ،وابن
فالن صاحب املنصب الذي يشــار لــه بالبنان لم يخرتق
الصفوف ملجرد تلك القرابة.
وإننا حينما نرى هذه املسؤولية من القادة املثالينييف هذا
الرصح املبارك نستمد منه الفخار والعون حينما نسجل يف
مستوى املثالية وبناء العدل سجال ناصعا كريما ينظر إىل
الله ثم أمانة والة األمر قبل أي يشء آخر..
همسة
معا نحو نبذ التخاذل..
عميد عمادة خدمة المجتمع
| fahdaldalh
| fthaala@qu.edu.sa

عمادة شؤون الطالب تنظم
معرضا بعنوان «صنع بيدي»
ً
نظمت عمادة شؤون الطالب – شطر الطالبات – بجامعة القصيم
ً
معرضا بعنوان «صنع بيدي» لدعم املشاريع الصغرية للطالبات ،وذلك
عىل مدى يومي األربعاء والخميس 1441/7/3-2هـ ،بكلية الرشيعة
للطالبات بربيدة ،بمشاركة  17كلية من كليات الجامعة.
ويأتي هذا املعرض يف إطار دعم املواهب الشــابة التي تربز لدى
الطالبات وتطويــر مواهبها لخدمة املجتمــع ،كما صاحب املعرض
مرسحية من إعــداد وتنفيذ طالبات كلية العلوم واآلداب باألســياح،
وبرنامجً ا عن اإلسعافات األولية قدمته طالبات نادي الصحة والرياضة،
إضافة إىل عروض يف األزياء واملكياج.
من جهتها ،أوضحت وكيلة شؤون الطالب الدكتورة أمل الربيش،
أن معرض صنع بيدي ،يعد وســيلة للطالبــات لتحويل هوايتهن إىل
مرشوع مربح ،من خالل دعمه املشــاريع الصغــرة املتنوعة ،التي
تمثلت يف :تصميم أزياء ،وصناعة حلويات ومخبوزات ،وفن الرسم عىل
األلواح ،والرســم املبارش ،وتوزيعات متنوعة ،إضافة إىل التعرف عىل
منتجات العناية بالبرشة والشعر.
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أزمة فيروس كورونا تلقي بظاللها على الرياضة العالمية
ألقــت املخاوف من انتشــار
فريوس كورونــا القاتل املتفيش
يف الصني والــذي انترش يف عدة
دول أخــرى ،بظاللها عىل عالم
الرياضة يف العالم بشكل واضح.
حيث هناك مســابقات ألغيت
وأخرى تأجلت حتى اشعار أخر،
وفيمــا ييل عدد مــن الفعاليات
الرياضيــة التي تأثرت ،ســواء
بالتأجيل أو اإللغاء أو نقل مكان
إقامتها:
يف الصني:
تأجلت بطولــة العالم أللعاب
القوى داخل الصاالت التي كانت
مقررة يف الفــرة بني  13و15
مارس املقبــل بمدينة نانجينج،
لتقام يف . 2021
كما ألغيت بطولة آسيا أللعاب
القوى داخل الصاالت التي كانت
مقررة يف مدينة هانجتشو يومي
 12و 13فرباير الجاري.
تأجل سباق سيارات فورموال1
الصينــي الذي كان مقررا يف 19
أبريل.
ألغي ســباق الجائزة الكربى
للسيارات الكهربائية "فورموال-

إي" الذي كان مقــررا يف مدينة
سانيا يف  21مارس.
نقلت ســباقات كأس العالم
للتزلج األلبــي التي كانت مقررة
بمدينة يانتشــينج يف  14و15
فربايــر إىل بلديــة ســالباخ-
هينرتجليم يف النمسا.
نقلــت تصفيــات آســيا-
أوقيانوســيا املؤهلة للمالكمة يف
أوملبياد طوكيــو  2020واملقررة
بــن الثالث و 11مــن مارس،
من مدينة ووهــان إىل العاصمة
األردنية عمان.
نقلــت مباريــات التصفيات
املؤهلة لكرة الســلة للســيدات
يف أوملبياد طوكيــو  ،2020بني
السادس والتاسع من فرباير ،من
فوشــان إىل العاصمة الرصبية
بلجراد.
نقلت مباريــات يف التصفيات
املؤهلــة لبطولــة كــرة القدم
للسيدات بأوملبياد طوكيو ،2020
بني الثالث و 13شــباط/فرباير،
مــن ووهان إىل مدينة ســيدني
األسرتالية.
تأجلت بداية دوري الســوبر

الصيني لكــرة القدم ،التي كانت
مقررة يف  22فرباير.
تأجلت مباريات فرق جوانجزو
إيفرجراند وشــنغهاي شينخوا
وشــنغهاي إس.آي.بي.جــي
بدوري أبطال آسيا لكرة القدم إىل
أبريل ومايو.
ونقلت مباراتا املنتخب الصيني
أمام جــوام وجــزر املالديف،
املقررتــن يف  26و 31مــارس
ضمن التصفيــات املؤهلة لكأس
العالم  2022لكــرة القدم ،إىل
مدينــة بورينــام التايالندية،
وستقام املباراتان بدون جمهور.
تأجلت بطولة الصني املفتوحة
للجولف التي كانــت مقررة يف
شــنغهاي بني يومــي  23و26
أبريل.
نقلت بطولــة العالم للخمايس
الحديث (بنتاثلــون) من مدينة
شــيامن إىل مدينــة كانكــون
املكسيكية وستقام بني  25و31
مايو.
نقل مؤتمر "سبورت أكورد"
الريايض الدويل الذي كان مقررا
يف بكني بني يومي  19و 24أبريل

إىل مدينة لوزان السويرسية.
انســحبت فــرق صينية من
عدة أحداث رياضية تقام خارج
الصني ،منهــا كأس ديفيز لفرق
التنــس وكاس العالــم للجمباز
يف ملبورن ومســابقتي الجائزة
الكــرى للجــودو يف باريــس
ودوسلدورف.
كوريا الجنوبية:
ويف كوريــا الجنوبية تأجلت
بطولة العالم لتنس الطاولة التي
كانت مقررة بمدينة بوسان بني
 22و 29مــارس لتقام بني 21
و 28يونيو.
كمــا تأجلت بدايــة الدوري
الكوري الجنوبي لكرة القدم التي
كانت مقررة يف  29فرباير ،ألجل
غري مسمى.
تقام مباريات فرق تشونبوك
وسوون وسول إف.يس يف دوري
أبطال آســيا لكرة القدم بدون
جمهور اعتبارا مــن الثالث من
مارس.
اليابان:
ويف اليابــان تأجلت مباريات
كــرة القدم التي كانــت مقررة

مســبقا ً وحتى منتصف مارس
املقبل.
تأجل برنامج تدريب املتطوعني
بأوملبياد طوكيو  2020من فرباير
إىل مايو.
هونج كونج:
تأجلت ســباعيات الرجبي من
الفرتة ما بني الثالث والخامس من
أبريــل إىل الفرتة ما بني  16و18
أكتوبر.
ألغي مهرجان سباق الفروسية
لألساتذة الذي كان مقررا بني 14
و 16فرباير.
كما ألغي ماراثون هونج كونج
الذي كان مقررا يف التاســع من
فرباير.
سنغافورة:
ويف ســنغافورة ألغيت بطولة
العالم للجولف للســيدات التي
كانت مقررة بني  27فرباير وأول
مارس.
وتأجلت سباعيات الرجبي من
يومــي  11و 12أبريل إىل يومي
 11و 12أول أكتوبر.
كوريا الشمالية:
ويف كوريــا الشــمالية ألغي

ماراثون بيونجيانــج الذي كان
مقررا يف  12أبريل.
إيطاليا:
تقرر إقامــة مباراة إنرت ميالن
ولودجوريتــس البلغاري املقررة
يف  27فرباير ضمن منافســات
الدوري األوروبي ،بدون جمهور.
كمــا تأجلت أربــع مباريات
بالدوري اإليطايل لكرة القدم كانت
مقررة يف  23فرباير ،وســتقام
املباريــات املقبلة يف املناطق التي
شهدت حاالت إصابة ،خلف أبواب
مغلقة.
وتأجلــت مواجهــة إيطاليا
وإســكتلندا التي كانت مقررة يف
 23فرباير ضمن منافسات بطولة
األمم الست للرجبي للسيدات.
الكويت:
ويف الكويت تأجلــت املباراة
التي كانت مقررة بني القادســية
الكويتي وظفار العماني يف كأس
االتحاد اآلسيوي يف  25فرباير بعد
موافقة االتحاد اآلسيوي.
كما تــم وقف كل األنشــطة
الرياضيــة يف الكويــت ملــدة
أسبوعني.
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عمادة شؤون الطالب تنظم بطولة الجامعة
المفتوحة لذوي اإلعاقة
 نظمت عمادة شؤون الطالب ممثلة بإدارة
النشــاط الريايض بطولة جامعة القصيم
املفتوحــة لذوي اإلعاقــة يف لعبتي "كرة
الهدف" ،و" ألعاب القوى".
وشــارك يف البطولة طالب الجامعة ،وعدد
من طــاب التعليم العــام وبعض العبي
نادي ذوي اإلعاقــة بالقصيم ،وذلك عدى
مدى أسبوع كامل وبمشــاركة أكثر من
 33مشارك .وأوضح عميد شؤون الطالب
أن تنظيم الجامعــة لهذه البطولة يأتي يف
خدمة أبناء الجامعة بشكل خاص والوطن
بشــكل عام ،كمــا أن الجامعة تســعى
للرقي بالرياضة بشــكل عام  ،وقال" من
اهتماماتنا الدائمة هــو دعم ذوي اإلعاقة
لتحقيق رؤية اململكة املســتقبلية يف رفعة
مماريس الرياضة بشــكل عام إىل ()% 40
بحلول عام .2030

«ركلة حرة»
عبدالله العبيد

كورونا الرياضة
تفىش فايروس "كورونا" وبدأ ينظر العالم بدهشة
وكأنه يعيــش صدمة واقع الخــر بعد أن أصبح
انتشــاره حقيقة تتبناها «منظمة الصحة العاملية»
األمر الذي بال شــك ســيرتتب عليه إعادة النظر
بالكثري من األولويات واالستعداد الحتماالت التغيري
يف كثري من األجنــدات الزمنية واملكانية والقرارات
الرياضيــة وهو ما قام به االتحاد اآلســيوي فعالً
باأليــام املاضية من تأجيل بعــض املباريات حتى
اشــعار آخر ،كمــا أن بعض االتحــادات املحلية
علقت مشــاركتها الرياضية خوفــا ً من الفريوس
منها االتحاد الكويتي واإليطــايل .وهناك أحاديث
تدور عن منع الجمهــور من الحضور يف املباريات
القادمة إذا اشتد األمر.

الجامعة تحصد  11ميدالية في بطولة الجامعات
السعودية أللعاب القوى

شــاهدت االهتمام العاملي وتكاثر األخبار بشــكل
يومي يف املواقع اإلخبارية ،وقرأت ترصيح مقتضب
للرئيس الصيني بــأن ما أصاب الصني هو الحدث
األبرز منــذ  ،1949قبــل أيام نرش يف وســائل
التواصل أن هناك من تنبأ بانتشار مثل هذا الوباء
منذ العام  ،1981جاء خالل رواية األمريكي “دين
كونرت” بعنوان “عيــون الظالم” ،الغريب أن دين
كتب بأن مرضــا ً عامليا ً ســيصيب العالم 2020
مصدره مدينة “ووهــان” الصينية ،التوقع أصبح
واقعــا .أرجو أال يكون هذا املقــال مخيفا ً أعزائي
القراء ،فأنــا أكتب متأث ًرا بما قرأته وشــاهدته ال
أكثر.

حقق أبطال جامعــة القصيم 11
ميدالية يف بطولة الجامعات السعودية
لـ"ألعاب القــوى" والتي أقيمت يف
محافظة جدة.
حيث حقق الطالب إبراهيم الديواني
"املركــز األول" وامليداليــة الذهبية
والطالب مازن الحربي املركز الثالث
وامليدالية الربونزية يف ســباق 400
حواجر  .
فيما حقــق أبطالنا املركــز الثالث
وامليداليــات الربونزيــة يف ســباق
 ،100*4ويف ســباق  400*4حقق
أبطالنــا املركز الثانــي وامليداليات
الفضية ،كما حقق الطالب عبدالعزيز
الشــمري املركز الثالــث وامليدالية
الربونزية يف سباق  1500مرت.

تأملت آثار الفريوس للرياضة العاملية ،فإذا استمر
انتشــاره بهذه الرسعة ربما يكون عاما ً خاليا ً من
البطوالت الدوليــة وأول التهديدات القادمة تأجيل
أوملبياد طوكيو . 2020
دعني أحدثــك بما شــاهدته منذ القِ ــدم فهناك
فريوســا رياضيا متفيش هي "الرشاوي واألساليب
امللتوية" ولكن لم تأخذ هــذا اإلهتمام الكبري ،فلو
أخذت ربع تســيد مشهد الكورونا لشاهدنا رياضة
خالية نقية من الفريوســات ،وســأقنع نفيس بأن
أخصص مقاال خاص بذلك مع الشواهد.
شــخصيا ً متفائل جد ا ً بأن الفريوس سيزول قريبا
بإذن الله تعاىل وتعود الرياضة للركض.

عضو اللجنة الفنية الرياضية
بعمادة شؤون الطالب

ﺻﺤﻴﻔﺔ

ﻟﻨﺸﺮ ﻣﻘﺎﻻﺗﻜﻢ وﻣﺸﺎرﻛﺎﺗﻜﻢ
ﺑﺼﺤﻴﻔﺔ ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘﺼﻴﻢ
ﻳﺮﺟﻰ اﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻌﻨﺎ ﻋﺒﺮ اﻹﻳﻤﻴﻞ:

news@qu.edu.sa
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ﺗﻘﺮﻳﺮ وزارة اﻟﺼﺤﺔ  29ﻓﺒﺮاﻳﺮ

ﻓﻴﺮوس ﻛﻮروﻧﺎ اﻟﺠﺪﻳﺪ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﺴﻌﻮدﻳﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ ﻣﻨﻈﻤﺔ اﻟﺼﺤﺔ اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎﻃﺮ:
ﺟﺪا
ﻋﺎﻟﻲ ً
اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻹﻗﻠﻴﻤﻲ

ﺟﺪا
ﻋﺎﻟﻲ ً
اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ

ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ

ﺟﺪا
ﻋﺎﻟﻲ ً
اﻟﺼﻴﻦ

ﻋﺎﻟﻤﻴﺎ
ﻋﺪد اﻟﺤﺎﻻت اﻟﻤﺴﺠﻠﺔ
ً

85.408

2.924

اﻟﺤﺎﻻت

اﻟﻮﻓﻴﺎت

اﻟﺼﻴﻦ

79.251

3150

إﻳﻄﺎﻟﻴﺎ

889

388

234

ﻓﺮﻧﺴﺎ

أﻟﻤﺎﻧﻴﺎ

اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ

25

39.524
اﻟﺘﻌﺎﻓﻲ

إﻳﺮان

57

ﻛﻮرﻳﺎ ج

0

اﻟﻴﺎﺑﺎن

ﺳﻨﻐﺎﻓﻮرة

94

64

اﻟﻜﻮﻳﺖ

ﺗﺎﻳﻼﻧﺪ

ﺗﺎﻳﻮان

اﻟﺒﺤﺮﻳﻦ

إﺳﺒﺎﻧﻴﺎ

ﻣﺎﻟﻴﺰﻳﺎ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة اﻹﻣﺎرات

ﻓﻴﺘﻨﺎم

ﻛﻨﺪا

اﻟﺴﻮﻳﺪ

ﻣﺎﻛﺎو

ﺳﻮﻳﺴﺮا

48

21

45

19

41

16

39

15

96

ﻫﻮﻧﻎ ﻛﻮﻧﺞ اﻟﻮﻻﻳﺎت اﻟﻤﺘﺤﺪة

32

38

10

11
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هاتف  Xperia Pro 5Gلصناع المحتوى من سوني
شاشة  OLEDقياس  6.5إنش وبدقة .HDR
معدل تناسب جانبي .21:9
معالج من نوع .snapdragon865
ذاكرة عشوائية  8جيجا بايت.
ذاكرة تخزين داخلية  512جيجا بايت.
دعم لرسعات ترددات الراديو .mmWave
تقنية اتصال الجيل الخامس .5G
منفذ .HDMI
استقبال إشارات فيديو  4Kبدقة عالية.
بطارية سعة  4000مليل أمبري مع تقنية الشحن الرسيع.
مقاومة املاء مع حماية بطبقة .Gorilla Glass 6

تطبيق  SayCheeseللتحكم عن بعد بكاميرا الهاتف
ملحبي التصوير بكامريا الهاتف،
صدر تطبيق جديد يُمكن املستخدم
من التقاط الصــور عن بعد ودون
الحاجة لالتصال باإلنرتنت.
وتقــوم فكــرة التطبيق عىل
اتصــال هاتفني ببعضهمــا األول
كملتقط للصــورة والثاني ككامريا
تعمل عــن بعد ،وبذلك يســتطيع
املستخدم الحصول عىل صور ثابتة
وفيديو يف أوضاع مناســبة ودون
الحاجــة لتجربة املؤقــت ،فبفضل

التطبيق يستطيع املستخدم رؤية ما
تراه الكامريا عىل بعد يصل لـ ٢٠٠
مرت كحد اقىص.
ويأتــي  SayCheeseبالكثري
مــن املزايا كميــزة الرتكيز وحفظ
الصور أو الفيديو بالجودة الكاملة،
كذلك أداة ضبط الوقت وتشــغيل
الفــاش ،والتطبيق متوفر للتحميل
املجانــي بمتجــر GooglePlay
ويدعم الهواتــف التي تعمل بنظام
.4.0 Android

مواقع

منصة "دروب" أكبر منصة تعليمية وتدريبي

دروب هــي منصــة تعليميــة تدريبيــة مدعومــة مــن وزارة العمــل الســعودية ،وتهــدف لتطويــر المهــارات
اللغوي ــة والحاس ــوبية والتوظيفي ــة ل ــدى جمي ــع أطي ــاف المجتم ــع ،فه ــي إح ــدى مب ــادرات صن ــدوق
تنمي ــة الم ــوارد البش ــرية ه ــدف ،والت ــي تس ــعى إل ــى تطوي ــر ق ــدرات ورف ــع مه ــارات الق ــوى الوطني ــة
مـــن الجنســـين ،وإكســـابهم المهـــارات الوظيفيـــة التـــي تدعـــم حصولهـــم علـــى الوظيفـــة المناســـبة
واالس ــتقرار فيه ــا وف ــق متطلب ــات س ــوق العم ــل الس ــعودي.
وتحت ــوي "دروب" عل ــى العدي ــد م ــن البرام ــج التدريبي ــة اإللكتروني ــة والمس ــارات التدريبي ــة المجاني ــة
لموضوع ــات تدريبي ــة متنوع ــة تلب ــي االحتياج ــات الوظيفي ــة يمك ــن الوص ــول له ــا ف ــي أي وق ــت وم ــن
كل مـــكانwww.doroob.sa .

كليك

حسن أحمد العواجي

كورونا الجديد والتقنية
ال حديــث يف العالم هذه األيام إال عن كورونا الجديد ..فالكل يف
حالة من الذعر لرسعة انتشار فريوس  19-COVIDوالذي بدأ
بالظهور يف مدينة ووهان الصينية عشية رأس السنة يف  ٣١من
كانون األول /ديســمرب ٢٠١٩م ،وما لبث أن انترش يف املدينة
التي يقطنها أكثر من  ١١مليون نسمة.
للوهلة األوىل ،اعتقد الكثريون بأن كورونا الجديد مجرد فريوس
لن يتعــدى تأثريه مقاطعة هوبى الصينيــة ،ولكن ما لبث أن
انترش انتشــار النار يف الهشــيم ،ليجوب أغلب بلدان العالم،
واألعداد يف ازدياد حسب آخر إحصاءات منظمة الصحة العاملية
التي صنفت الفريوس كوباء عاملي.
وبســبب تفيش املرض تعطلت الحيــاة يف ووهان لتتحول إىل
مدينة أشباح ،وكذلك هو الحال يف مدن صينية أخرى مع تخوف
الكثري من املستوردين يف العالم من انتقال الفريوس عن طريق
البضائع التي تصل من الصني ،لتدخل الكثري من املدن املوبوءة
يف كساد اقتصادي لم تشهده الصني يف تاريخها.
الكل يعلم بأن كربى رشكات التقنية تصنع أجهزتها أو أجزاء
منها يف الصني ،بســبب قلة التكاليف ورخص األيدي العاملة،
ومع استمرار املرض وانتشاره يف دول عدة من العالم كان عىل
الرشكات الكربى أن تضع خططا ً بديلة مع اســتمرار تراجع
أسهمها يف السوق العاملية.
رشكة آبل العاملية كرست الحاجــز بإعالنها مؤخرا ً إعادة فتح
مصانعها يف الصني ،كخطوة يف سبيل طمأنة املستثمرين للميض
قدماً ،علها تقلص الخســائر يف الربع األول من هذا العام ،ويف
الجانب اآلخر فإن رشكة سامسونج الكورية ومع استمرار تفيش
املرض يف كوريا الجنوبية ســتجد نفســها عاجزة عن االلتزام
بوعودها تجاه املستثمرين مما سيكبدها خسائر فادحة.
الغريب يف األمر ،أن رشكتي آبل وسامسونج بشكل أو بآخر هما
جزء من هذه املنافسة حتى يف املرض ،فيال سخرية القدر!!.
مساعد رئيس التحرير

| h.alawaji@qu.edu.sa

اﻷﺟﻨﺪة اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ 2019
 03-02ﻣﺎرس 2020
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﺴﻮق اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ واﻟﺘﺠﺎرة اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ
اﻟﺮﻳﺎض Digital Vision -

19-15أﺑﺮﻳﻞ 2020
ﻣﻌﺮض ﻛﺎﻧﺘﻮن ﻟﻼﺳﺘﻴﺮاد واﻟﺘﺼﺪﻳﺮ
ﻗﻮاﻧﺰو CFTC -

 06-02ﻳﻮﻧﻴﻮ 2020
اﻟﻤﻌﺮض اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت Computex Taipei

ﺗﺎﻳﺒﻴﻪ  -ﺗﺎﻳﻮان
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من اآلخر
فهد بن نومه

اإلعالم  ..ومراحل التطوير
في الجامعة
لبناء جــر متني من الثقة بينها وبني جمهور املتعاملني
معها ،حرصت جامعة القصيم ،خالل السنوات األخرية،
عىل نرش الحقائــق واملعلومات بكل شــفافية وبأقىص
درجات املصداقيــة ،وحاولت جاهدة أن تضبط املفاهيم
التي تريد إيصالها للجمهور ،كي تؤسس لشكل مختلف
ومتميــز يف عالقة املؤسســات التعليميــة الكربى مع
الجمهور ســواء من داخل الجامعــة أو من خارجها أو
حتى من خارج املنطقة ،وذلــك من خالل مراعاة الدقة
والوضوح يف نرش البيانات ونرش املعلومات والحقائق من
خالل إدارة االتصال واإلعالم بالجامعة.

عضوا هيئة تدريس بالجامعة يجريان عملية جراحية ناجحة
لتثبيت أوتار الكتف بالمنظار
نجـح الفريـق الطبـي
بقسـم العظـام بمستشـفى
امللـك فهـد التخصصي بربيدة
يف تثبيـت أوتـار الكتف ملريض
أربعينـي باسـتخدام املنظـار،
حيـث كان املريـض يعانـي
منذ سـنوات من آالم شـديدة يف
الكتـف ومحدوديـة يف حركتـه
إضافـة إىل ضعـف يف العضلة.
وعقـب اسـتقبال املريـض
وتشـخيص حالـة الكتـف،
تقـرر إجراء العمليـة الجراحية

لـه مـن قبـل الفريـق الطبـي
املعالـج بقسـم العظـام
باملستشـفى ،وذلـك بقيـادة
عضـو هيئـة التدريـس بكليـة
الطـب الدكتـور علي الظفريي
قائـد الفريـق الجراحـي
واستشـاري جراحـة العظـام
واملناظير والدكتـور عمـر
املسـند عضـو هيئـة التدريس
بالكليـة واستشـاري التخديـر
الطـريف وعـدد مـن املختصين
با ملستشـفى .

وتمكـن الفريـق الطبـي
من إتمـام عمليـة املنظـار عىل
الكتـف بنجاح من خلال عمل
 4-3فتحـات ال تتجـاوز كل
منهـا  1سـم ومسـمار قابـل
لالمتصـاص وال يحتـاج لإلزالة
مسـتقبال ،وتمـت بنجـاح ولله
الحمـد حيث خـرج املريض من
املستشـفى بسلامة الله وتمت
متابعـة حالته بالعيـادة ،حيث
ً
خاصـا للمريض
بـدأ برنامجً ـا
يف قسـم العلاج الطبيعـي

والتأهيـل الطبي باملستشـفى.
وعبر الفريـق الطبـي
املشـارك يف العمليـة عـن
سـعادتهم بنجـاح العمليـة
وتعـايف املريـض ،مقدمين
شـكرهم إلدارة املستشـفى عىل
دعمهـا واالهتمـام يف توفير
اإلمكانيـات الالزمـة لتقديـم
الخدمـات العالجيـة والعمليات
للمـرىض عىل أكمل وجـه وذلك
بتعـاون وجهـود كافـة أفـراد
الفريـق الطبـي باملستشـفى.

وقد مرت إدارة اإلعالم واالتصال بالجامعة منذ إنشائها
بعدة مراحل ،حيث انطلقــت يف البداية كمركز إعالمي،
وبعد ذلك تم تطويره ليكــون مرك ًزا لإلعالم واالتصال،
ثم انطالقته الكــرى بعد تحويله إىل إدارة عامة لإلعالم
واالتصال ،حيث تميزت اإلدارة يف النرش اإلعالمي وتميزت
يف صناعــة القصص الصحفية املختلفــة ،باإلضافة إىل
مــا تنرشه من حقائق ومعلومات ودراســات ونســب
وإحصائيات من داخل الجامعة للجمهور واملتخصصني
واملهتمني ،حيــث دفع هذا التميز العديد من الجهات من
جامعات أو وزارات أو جهات أخرى إىل إنشــاء إدارات
بنفس هذا املســمى إلداراتها اإلعالميــة ليكون لجامعة
القصيم السبق يف هذا املجال.
وتكمــن أهمية العملية اإلعالمية للجهات واملؤسســات
التعليمية واألكاديميــة يف أن يطلع الجمهور من خاللها
عىل املنتجات واملخرجــات والخدمات التي تقدمها هذه
الجهة األكاديمية ،والفعاليات واألنشــطة التي تنفذها،
وكذلك املســابقات والحمــات الصحيــة والتوعوية
والتثقيفيــة التي تســتهدف من خاللها املشــاركة يف
خدمة املجتمــع ،إضافة إىل ما تقدمــه للجمهور نتائج
وإحصائيات وأرقام تهم املتعاملني مع الجامعة بشــكل
دقيق دون مبالغة ،باإلضافة إىل أن اإلدارة تتوىل إصدار
صحيفــة الجامعــة الورقية التي يتــم توزيعها داخل
منطقة القصيم وخارجها.
وقد حققــت إدارة اإلعالم واالتصــال – بفضل الله –
العديد من اإلشــادات ورسائل الشــكر من عدة جهات
ال تتسع ســطور هذا املقال لرسدها ،ومع كل هذا فإننا
نســتعد خالل الفرتة القادمة إن شــاء الله ألن نحتفي
بهذه املنجزات ،والتي يأتي يف مقدمتها ما توجنا ســمو
أمري منطقة القصيم الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود
بن عبد العزيز بإشــادته الكريمة لــإدارة من خالل
حديثه املســجل يف لقاء خاص مع اإلدارة العامة لإلعالم
واالتصال.
وجاءت إشــادة سموه وشــهادته يف حق اإلدارة العامة
لإلعالم واالتصال ،لتؤكــد أن ما تقوم به هذه اإلدارة قد
رفع مســتوى التنافسية يف املنطقة ،وأيضا رفع املستوى
املهنــي يف العمل اإلعالمي يف املنطقــة وخارجها ،وهذه
شــهادة يعتز بها جميع منسوبي اإلدارة والعاملني فيها
وجميع منسوبي جامعة القصيم بشكل عام.
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